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Úvodom   

 
V roku 2021 sa 8. ročník konferencie Komunitná psychológia na Slovensku uskutočnil už 
po druhýkrát online. Nenaplnili sa očakávania z predchádzajúceho roku, kedy som dúfala, 
že pandemická situácia v súvislosti s COVID-19 nám umožní stretnúť sa naživo. Viera 
v pokračovanie osobných stretnutí a výmeny skúseností na pôde Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied UK v Bratislave ma však neopúšťa a teším sa na ďalšie ročníky 
konferencie. 
Cieľom aktuálneho ročníka bolo zdieľať nové zistenia a vzájomne sa obohatiť v 
oblasti  komunitnej psychológie. Podobne, ako v  predchádzajúcich rokoch, konferencia 
bola podporená The Society for  Community and Action Research (SCRA), Division 27 
American Psychological Association, European Community Psychology Association 
(ECPA) a Ústav aplikovanej psychológie na  Fakulte sociálnych a ekonomických vied na 
Univerzite Komenského v Bratislave. Moje poďakovanie patrí členom konferenčného 
výboru, bez ktorých by organizácia konferencie nebola možná. Poďakovanie patrí doc. 
Mgr. Elene Lisej, PhD., doc. Mgr. Lenke Sokolovej, PhD., Mgr. Karin Černickaji, Mgr. 
Martinovi Výbohovi, Mgr. Michaele Valachovej, Cinzii Albanesi, PhD., prof. Anne 
Bokszczanin, PhD., Francesce Esposito, PhD., Marii Fernandes-Jesus, PhD., Fortune 
Procentese, PhD., a Marii Vargas-Moniz, PhD. 
Chcela by  som touto cestou poďakovať všetkým autorom príspevkov, ktoré sú uverejnené 
v tohtoročnom  zborníku, menovite v abecednom poradí Mgr. et Mgr. Annamárii 
Antalovej, doc. PhDr. Gabrielovi  Bianchimu, CSc., Mgr. Andrei Čiernej, Mgr. Lucii 
Hargašovej, PhD., Mgr. Denise  Hnatkovičovej, Mgr. Martinovi Holubcovi, Mgr. Barbore 
Holubovej, Mgr. Nikole Kallovej, PhD., Mgr. Zuzane Kaššaiovej, PhD., Bc. Dominike 
Kovácsovej, Mgr. Estere Kövérovej, PhD., Bc. Márii Lesičkovej, Mgr. Michaele 
Košútovej Guillaume, PhD., Mgr.  Barbare Lášticovej, PhD., prof. PhDr. Ivanovi 
Lukšíkovi, CSc., PhDr. Elene Ondruškovej,  PhD., Mgr. Xenii Daniele Poslon, PhDr. Jane 
Pružinskej, PhD., PhDr. Hane  Smitkovej PhD., Mgr. Bronislave Strnádelovej, PhD., Mgr. 
Jane Tencerovej, PhD., Mgr. Branislavovi Uhreckému, PhD., Mgr. Andrei Zelienkovej, 
PhD., a Mgr. Miroslave Žilinskej.  
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  Tencerovej, PhD. a Mgr. Bronislave Strnádelovej, 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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The effect of EFT-SCP on the level of self-compassion and coping style in 
situation of COVID-19 pandemic in professional sportswomen 
 
Mgr. Martina Baránková, PhD. 
Institute of Applied Psychology, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University 
Bratislava, Slovakia 
Email: martina.barankova@fses.uniba.sk 
 
Mgr. Martin Holubec 
Institute of Applied Psychology, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University 
in Bratislava, Slovakia 
Email: mholubec1996@gmail.com 
  
Funding: This work was supported by the Vedecká grantová agentúra VEGA under Grant 
1/0075/19. 
  
 
Abstract: Aim of the study: The aim of the study was to examine the effect of the short online 

version of the EFT-SCP training on self-compassion and coping styles in professional 

sportswomen during COVID-19. 

Methods: The research sample consisted of 77 professional sportswomen aged 18 - 31 years (M 

= 22.58; SD = 2.09). We used an online battery of questionnaires, consisting of the COPE and 

SOCS-S scales, to collect the data. 

Results: By analyzing the data, a significant increase in the level of self-compassion after 

completing the intervention in professional sportswomen reveals. The effect of the intervention 

on coping methods has not been confirmed in our research. A series of correlations confirmed a 

significantly positive relationship between the degree of self-compassion and the choice of 

rational coping, and at the same time a significantly negative relationship between the degree of 

self-compassion and the choice of avoidant behavior and disconnection from behavior. 

Conclusion: With this work, we were able to build on previous findings on the effect of the EFT-

SCP training intervention and at the same time confirm its effect on a specific sample of 

professional sportswomen, which can serve as a basis for future research in cultivating self-

compassion in sports. 

 

Key words: coping style, COVID-19, EFT-SCP, professional sportswomen, self-compassion  
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Lazarus and Folkman (1985) distinguish between two types of coping styles. The first is 

problem-focused coping, in which we focus on problem solving and perform activities that 

change the source of stress. This type of coping prevails when people feel they can gain 

something constructively (Folkman & Lazarus, 1980). In some studies (e.g., Polman, 2012a; 

Roger et al., 1993), this style is also referred to as rational coping or adaptive coping. The second 

type is called emotion-focused coping, in which a person focuses on managing emotional distress 

that is associated with (or caused by) a stressful situation. People often use this type of coping in 

situations where they feel that stress needs to be endured (Folkman & Lazarus, 1980). 

Nevertheless, many studies consider this coping style as maladaptive (e.g., Polman, 2012a; 

Roger et al., 1993). According to Folkman and Lazarus (1980) problem-focused coping is the 

more common way of coping. Almost all measurement tools (e.g., Carver et al., 1989; Endler & 

Parker, 1990a, 1990b; Epstein & Meier, 1989) that have been developed to measure coping 

include a scale that measures and evaluates these two types of coping (Endler & Parker, 1996). 

Some previous studies show that emotion-focused coping is related to emotional difficulties and 

problem-focused coping is associated negatively with these difficulties (e.g. Felton & Revenson, 

1984; Mitchell & Hodson, 1983).  
Adaptive strategies can be developed and allow people to learn new skills to manage 

themselves or their environment that can help them overcome complex problems in life (Skinner 

& Zimmer-Gembeck, 2016). Some people learn maladaptive ways of coping, which serve to 

maintain problem situations rather than solve them - but there is still an opportunity for these 

people to learn new strategies (Minuchin, 1974). Coping by approaching has become an acronym 

for adaptive coping and almost always involves problem solving and often involves seeking 

support, while avoiding has become an acronym for maladaptive coping, almost always referring 

to escape or ventilation and opposition coping (e.g., Causey & Dubow, 1992). Nevertheless, 

people can approach both adaptive and maladaptive avoidance and approach. People can 

approach a stress stimulus constructively and emotionally positive (problem-solving or 

strategizing) or destructively and emotionally negative (by aggression or attack) (Carver & 

Harmon-Jones, 2009). It is also possible to avoid stressful stimuli - also destructively and 

emotionally negative (panic escape or fear of denial) or, conversely, constructively and 

emotionally positive (by choosing a situation or distracting through creative activities, meditation 

or helping others) (Skinner & Zimmer -Gembeck, 2016). 
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Self-compassion is one of the factors that affect several aspects of stress, but it also 

affects the overall coping process (Allen & Leary, 2010). In addition, it is also positively 

associated with more adaptive strategies as well as fewer maladaptive and avoidant coping 

strategies (Neff et al., 2005; Sirois et al., 2015). Avoiding coping, in turn, is negatively related to 

self-compassion (Allen & Leary, 2010). This has been confirmed in two of the three strategies 

aimed at avoiding from the COPE scale (Carver et al., 1989), namely in statements of denial and 

behavioral disengagement (Neff et al., 2005). While part of the findings from Neff et al. (2005) 

suggested that self-compassion can be considered a problem-focused coping strategy, the second 

part of a study in which researchers examined the relationship between self-compassion and 

various behavioral strategies - identified by the COPE scale (Carver et al., 1989 ) refused similar 

findings. Self-compassion did not correlate significantly with the problem-focused strategies 

(Neff et al., 2005). Although self-compassion is related to variables that reflect an active and 

assertive approach to problems, in direct testing it has not shown a significant relationship with 

problem-focused coping techniques (Allen & Leary, 2010). 

Over the last decade, a number of studies have been conducted to examine the impact of 

self-compassion on various aspects of sport in relation to athletes themselves. Jeon et al. (2016) 

found a positive relationship between self-compassion and positive emotions in high school 

athletes, and another study found a positive effect of self-compassion on athletes' balance (Reis 

et al., 2015). On the contrary, self-compassion has a negative relationship with feelings of shame 

in young sportswomen (Mosewich et al., 2011). Shame can be described as a maladaptive 

emotion associated with avoidance (Tangney, 2003), which also has a negative relationship with 

self-compassion (Carver et al., 1989). Self-compassion should also be able to facilitate adaptive 

stress responses in athletes and is also negatively related to maladaptive coping - avoidance 

(Huysmans & Clement, 2017). However, according to a study by Huysmans and Clement 

(2017), self-compassion in athletes is negatively correlated with both problem-focused and 

emotion-focused coping - these results oppose the results of a student sample of participants in 

connection with emotion-focused coping (Neff et al., 2005). According to a study by Ceccarelli 

and colleagues (2019), self-compassion supports the adaptive physiological and psychological 

responses of athletes in relation to sports failure and can have consequences for increased 

performance, recovery or health outcomes. Athletes with higher levels of self-compassion are 

more likely to show adaptive responses to challenging hypothetical and recalled situations 
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compared to athletes and dancers with low levels of self-compassion (Ferguson et al., 2015; Reis 

et al., 2015). In addition, self-compassion is associated with lower rates of passive and self-

critical reactions and higher rates of positive and persistent reactions (Ferguson et al., 2015). 

In connection with sports, several interventions have emerged that address the degree of 

self-compassion and self-criticism. Mosewich and colleagues (2013) created an intervention to 

increase self-compassion and reduce self-criticism, rumination, and excessive concern about 

sports failures in sportswomen. The intervention consisted of a psychoeducational part and an 

example of self-compassionate writing (Mosewich et al., 2013). The results after 7 days of 

intervention confirmed the effect of increasing the level of self-compassion and decreasing the 

level of self-criticism, rumination and excessive concern from difficult situations compared to 

the control group. The effect of the intervention was maintained a month later (Mosewich et al., 

2013). Two years later, Reis and colleagues (2015) examined the effect of brief induction of self-

compassion in changing the reactions, thoughts, and emotions of athletes with induction of self-

compassion and control groups in writing. Probably due to the short induction procedure, not 

significant results were demonstrated (Mosewich, 2020). The Emotion Focused Training for 

Self-Compassion and Self-Protection (EFT-SCP; Halamová et al., 2018a), the effect of which 

has been demonstrated in both clinical (Halamová et al., 2019a; Strnádelová et al., 2021) and 

non-clinical (Halamová et al., 2019b, Koróniová et al., 2020) samples, has not yet been studied 

in professional athletes to our knowledge. Strnádelová and Kovácsová (2021) in this issue 

presents a study about effectiveness of EFT-SCP in amateur women athletes. 

In addition to the fact that a pandemic is a universal stressful factor because it endangers 

the health and lives of all people (Norris et al., 2002), canceling sports events, limiting the 

training process and keeping distance from others (whether coaches or teammates) could deepen 

the negative impact on many athletes (World Health Organization, 2020a). While some athletes 

may build on their existing sources of coping as they are accustomed to actively coping with 

stress (Polman, 2012b), others may experience a negative reaction within a few weeks. Periods 

of inactivity, isolation, or lack of interaction with teammates or coaches can cause emotional 

distress and mental disorders in athletes (Reardon et al., 2019). In a study by Håkansson and 

colleagues (2020), athletes affected by the COVID-19 pandemic experienced bad feelings, 

symptoms of anxiety and depression. The rate of symptoms doubled during the 3 weeks of the 

pandemic (Håkansson et al., 2020). Infectious disease COVID-19 can seriously suppress the 
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neuroendocrine immune system, which is closely linked to stress or coping strategies (Cao, 

2020). According to the findings of Szcyzpińska and colleagues (2021), athletes whose sports 

training was affected by the COVID-19 pandemic most often preferred acceptance and positive 

reinterpretation as coping strategies. An Italian study of perceived stress during the COVID-19 

pandemic found that female athletes reported higher levels of perceived stress and dysfunctional 

bio-psycho-social states than male athletes (di Fronso et al., 2020). Athletes also achieved lower 

levels of self-compassion during male COVID-19 pandemics than male athletes (Al Awamleh, 

2020). 

Aim of the study and hypotheses 

The aim of our work was to examine the effect of a short online version of the EFT-SCP 

training (Halamová et al., 2018) on the degree of self-compassion and ways of coping in 

professional sportswomen. This intervention has not yet been tested on a research sample of 

sportswomen and also in connection with coping, so it can bring new knowledge in this area. 

Due to the fact that at the time of our research, the whole world was affected by the COVID-19 

pandemic, we used this extraordinary situation to examine the impact of the pandemic on the 

individual variables examined. Based on the theoretical basis and results of studies in this area, 

we have established the following hypotheses:  

H1: Level of self-compassion in professional sportswomen will be higher after completing the 

EFT-SCP training (Halamová et al., 2018; Mosewich et al., 2013).  

H2: Participants will use more problem-focused strategies after completing the EFT-SCP 

training (Halamová et al., 2018; Neff et al., 2005; Mosewich et al., 2013; Sirois et al., 2015).  

H3: Participants will use more positive reinterpretation strategy after the EFT-SCP training 

(Halamová et al., 2018; Neff et al., 2005; Mosewich et al., 2013; Sirois et al., 2015).  

H4: Participants will use more rational coping strategies after completing the EFT-SCP training 

(Halamová et al., 2018; Chwyl et al., 2020; Neff et al., 2005; Mosewich et al., 2013; Sirois et al., 

2015).  

H5: Participants will use less avoidant strategies after completing the EFT-SCP training (Allen & 

Leary, 2010; Chwyl et al., 2020; Halamová et al., 2018; Neff et al., 2005; Mosewich et al., 2013; 

Sirois et al., 2015; Tangney, 2003).  

H6: Participants will use less denial strategy after the EFT-SCP training (Halamová et al., 2018; 

Neff et al., 2005; Mosewich et al., 2013; Sirois et al., 2015).  
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H7: Participants will use less behavioral disengagement strategy after completing the EFT-SCP 

training (Halamová et al., 2018; Neff et al., 2005; Mosewich et al., 2013; Sirois et al., 2015).  

H8: Participants will use less mental disengagement strategy after the EFT-SCP training 

(Halamová et al., 2018; Neff et al., 2005; Mosewich et al., 2013; Sirois et al., 2015).  

H9: There is a positive relationship between self-compassion and positive reinterpretation (Neff 

et al., 2005; Sirois et al., 2015).  

H10: There is a positive relationship between self-compassion and acceptance (Neff et al., 2005; 

Sirois et al., 2015).  

H11: There is a positive relationship between self-compassion and problem-focused coping 

(Chwyl et al., 2020; Neff et al., 2005; Sirois et al., 2015).  

H12: There is a negative relationship between self-compassion and avoidance (Allen & Leary, 

2010; Chwyl et al., 2020; Tangney, 2003).  

H13: There is a negative relationship between self-compassion and distraction (Neff et al., 2005; 

Sirois et al., 2015).  

H14: There is a negative relationship between self-compassion and behavioral disengagement 

(Neff et al., 2005; Sirois et al., 2015).  

H15: There is a negative relationship between self-compassion and denial (Neff et al., 2005; 

Sirois et al., 2015).  

H16: The rate of absence of sports activity caused by the COVID-19 pandemic is positively 

related to positive reinterpretation (Szczypińska et al., 2021).  

H17: The rate of absence of sporting activity caused by the COVID-19 pandemic is positively 

related to acceptance (Szczypińska et al., 2021). 

Methods 

Sample 
The total sample consisted of 86 respondents, but due to failure to meet several necessary 

criteria, our research sample was reduced to 77. Respondents were randomly assigned to the 

experimental and control group. The experimental group (ES) after the reduction consisted of 37 

participants, control group (KS) consisted of 40 participants. The criterion for inclusion was the 

completion of a 14-day intervention for respondents in the experimental group and the 

completion of questionnaire batteries at the beginning and the end of the research for all 

respondents. The minimum age for participation in the research was 18 years. The total age of 
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our research sample ranged from 18 to 31 years (M = 22.58; SD = 2.09). Since our research was 

focused on professional athletes, the participants were active members of a sports club (or active 

professional athletes, even without current affiliation to a particular club). The participants of our 

research in most cases stated Slovak nationality, in 3 cases (3.9%) the participants stated Czech, 

Hungarian resp. Russian nationality. After additional verification, these participants stated that 

they spent most of their lives in Slovakia and fluently understand and communicate in the Slovak 

language. During the course of our online research, 70 participants were located in Slovakia 

(90.9%), 4 in the Czech Republic (5.2%) and 1 in France (1.2%), Sweden (1.2%) and the USA 

(1.2%). We collected respondents based on availability and using the snowball method. We 

reached out to respondents largely through social networks and by contacting their clubs. 

Materials 

COPE Inventory 

The original version of the COPE inventory (Carver et al., 1989) contained of 53 items 

divided into 14 subscales, which represented different coping strategies. The original 

questionnaire was re-analyzed by Lyne and Roger (2000), who reduced the number of items to 

47, due to the high correlation of items within individual subscales. Their modified version 

during the reanalysis consisted of 13 subscales: Planning, Active coping, Reintegration and 

growth, Restraint, Suppressing activities, Acceptance, Mental disengagement, Behavioural 

disengagement, Denial, Venting emotion, Emotional support, Instrumental support, and 

Religion. The original COPE questionnaire (Carver et al., 1989) was used in most studies from 

our theoretical background. However, the results of a reanalysis of the COPE questionnaire 

(Lyne & Roger, 2000) suggested that the distribution of items among these subscales may be 

unstable. Through the findings, Lyne and Roger (2000) proposed reducing to 37 items and 

creating 3 subscales: Rational Coping (18 items), Emotional Coping (8 items), and Avoidant 

Coping (11 items). For the purposes of our research, we decided to use a modified 47-item 

version of the COPE questionnaire, which contains the original subscales (Carver et al., 1989) 

but also the recommended three-subscale distribution (Lyne & Roger, 2000). The answers to the 

individual items are ranked on the original rating scale 1-4, with a value of 1 representing the 

answer "not true at all" and a value of 4 representing the answer "completely true". When 

translating the scale into Slovak, we used the technique of reverse translation, in which 

psychologists and translators from English provided us with help. 
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Sussex-Oxford Self-Compassion Scale (SOCS-S) 

The SOCS-S questionnaire (Gu et al., 2020) was created in accordance with the theory 

that compassion for others is almost identical to compassion for oneself (Feldman & Kuyken, 

2011; Gilbert, 2014), therefore 5 subscales, of which the questionnaire consists of a 5-element 

conceptualization of compassion from Strauss and her team (2016): Recognition of suffering, 

Understanding the universality of suffering, Feeling with a sufferer, Tolerating unpleasant 

feelings, and Behavior and Motivation to alleviate suffering. According to Gu et al. (2020), the 

psychometric properties of the SOCS-S questionnaire and its detailed development process 

support its use in subsequent research on self-compassion. The questionnaire and its subscales in 

the analysis showed adequate internal consistency, good interpretability and discriminatory and 

convergent validity (Gu et al., 2020). The answers to the individual items are ranked on the 

original 5-point Likert rating scale, with a value of 1 representing the answer "not true at all" and 

an inverse value of 5 representing the answer "very true". 

Procedure 

Due to pandemic measures in connection with COVID-19, we decided to conduct our 

research online. At the end of 2020, we contacted women's sports clubs from all over Slovakia 

by info, through their websites, contacts to the HR department, contacts to coaches and websites 

on social networks. Due to insufficient interest, we decided to expand our reach through family, 

friends or acquaintances on social networks, who helped us recruit more participants. Before the 

collection, we created a battery of questionnaires using the Google Forms portal.  

Data collection took place at the turn of January and February 2021. We further divided 

the participants into two 43-member groups - experimental and control. On the first day of the 

intervention, an e-mail was sent with a hypertext link to a battery of questionnaires to both 

participating groups, which also contained all the essential information on the security of the data 

obtained and anonymity of the participants. If the participants did not agree with certain 

conditions and circumstances related to the research, they could withdraw from the research at 

any time. While the entire control group was alerted to the fact that they would not receive any 

assignments for the next 14 days, the participants in the experimental group were informed that 

the next two weeks they would be sent e-mail assignments together with all important 

instructions to complete. After each task, the participants were able to describe in reflection their 

feelings, the course of performing their task or the experience gained. Reflection questions have 
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been modified depending on the task assignment. After the completion of the 14-day 

intervention, both groups were again sent an e-mail with a hypertext link to a battery of 

questionnaires, which was to measure the rate of the variables examined after 14 days. By filling 

in the second battery of questionnaires for all participants, the data collection was completed.  

EFT-SCP  

The Emotion Focused Training for Self-Compassion and Self-Protection (EFT-SCP; 

Halamová et al., 2018) is an intervention aimed at simultaneously increasing self-compassion 

and decreasing self-criticism. In addition to building self-compassion, it also builds a self-

protective anger to better process self-criticism (Halamová, 2018). Her theory is based on 

Emotion Focused Therapy approach (EFT; Greenberg & Watson, 2005). In addition to 

psychoeducation, in which one recognizes and learns to work with three parts of oneself - self-

critical, self-compassionate and self-protective part, EFT-SCP training consists of several other 

exercises: imagination, body scanning, self-compassionate breathing, self-compassionate 

mirroring and protective anger (Halamová, 2018).  

So far, we have two versions of the EFT-SCP training - the original long-term training 

(lasting 12 weeks) and a shortened online version (lasting 14 days). The effect of the long-term 

version of EFT-SCP training was investigated on non-clinical samples (Halamová et al., 2019b), 

where the results confirmed a decrease in the degree of self-criticality, but there was no 

significant increase in self-compassion. In a clinical study (Huťťová & Halamová, 2020) of 

students with mild mental disabilities, the self-criticism in the intervention group decreased 

compared to the control group after the intervention, but the self-compassion increased in both 

groups, so it was not possible to confirm its effectiveness due to self-compassion. The short 

online version confirmed the effect of increasing the degree of self-compassion and decreasing 

the degree of self-criticism after application of the intervention on a non-clinical sample (e. g. 

Halamová et al., 2018). A similar effect of the intervention was confirmed in a clinical sample of 

people with depression or anxiety symptoms (Halamová et al., 2019a,b; Strnádelová et al. 2021).  

Due to measures in connection with the COVID-19 pandemic, we decided to use a 14-

day online revised version of the Emotion Training for Self-Compassion and Self-Protection 

(EFT-SCP; Halamová et al., 2018). The intervention consists of 14 tasks involving work with 

self-compassion, self-criticism and protective anger, which were inspired by previous research 

(Halamová, 2018). Each of the tasks was followed by a reflection on the expression of one's 
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emotions (Halamová, 2018), these tasks were modified in the form of expressive writing 

paradigms (Pennebaker, 2017; Pennebaker & Beall, 1986). 

Data analysis 

We converted and collected the data obtained through the Google Forms portal using 

Microsoft Excel. Subsequently, we processed and statistically analysed the data through the 

statistical program SPSS Statistics 27. At the beginning, we found out the reliability of the used 

questionnaires and subscales in our measurements by means of Cronbach α. Before each 

verification of hypotheses resp. research question, we chose a suitable test through the results of 

normality tests (Kolmogorov-Smirnov or Shapirov-Wilk test). For correlation analyzes we used 

Pearson's correlation coefficient or Speaman's correlation coefficient, for comparative analyzes 

we used paired t-test or Wilcoxon test. 

Results 

At the beginning of the statistical analysis, we determined the reliability of the 

questionnaires and their individual subscales (see Table 1). We found that the SOCS-S 

questionnaire had a value of α> 0.7, which means that its internal consistency is very good. The 

subscales of the modified version of the COPE inventory (Lyne & Roger, 2000) reached α> 0.7 

with one exception. Although several subscales proposed by Carver and colleagues (1989) did 

not reach this value, we continued to work with these variables for research purposes. 

Table 1 

COPE and SOCS-S reliability 

Subscale Number of items Cronbach´s α 
 

Mental disengagement 4 0.53 

Behavioral disengagement 4 0.83 

Denial 3 0.36 

Acceptance 4 0.70 

Positive reinterpretation 4 0.78 

Rational coping 18 0.85 

Avoidant coping 11 0.68 

Self-compassion 20 0.87 

Note. SOCS-S = Sussex – Oxford Self-Compassion Scale 
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Participants in the experimental group scored in self-compassion in the pretest from 54 to 

92 (M = 77; SD = 7.974) and in the post test 54 to 97 (M = 82; SD = 10.004). The value of total 

self-compassion increased, and the difference can be described as small but statistically 

significant, t(36) = -2.817; p = 0.008; d = -0.463. Participants in the control group scored from 

53 to 100 (M = 76.45; SD = 10.612) and 55 to 100 (M = 77.22; SD = 10.616) in the post-test. We 

found that there was no significant difference between the self-compassion measurements in the 

control group, t(39) = -0.927; p = 0.360; d = -0.147. 

We further investigated whether participants will use an acceptance strategy more often 

after completing the EFT-SCP training. The Shapiro-Wilk test showed that the results of 

normality in acceptance scale differed from the normal distribution. For this reason, we decided 

to use the Wilcoxon test to determine the difference between the measurements. Participants in 

the experimental group achieved values in the pretest of 5 to 16 (Mdn = 11; IQR = 4) and in the 

posttest 6 to 16 (Mdn = 10; IQR = 5). There was not a significant difference between the 

measurements, Z = -1.977; p = 0.048; rm = -0.325.  

We also examined whether the participants would use the positive reinterpretation 

strategy more often after completing the EFT-SCP training. The Shapiro-Wilk test showed that 

the results of normality differed significantly from the normal distribution in both measurements. 

For this reason, we decided to use the Wilcoxon test to determine the difference between the 

measurements. Participants in the experimental group scored in the pretest from 7 to 16 (Mdn = 

14; IQR = 3) and in the posttest from 10 to 16 (Mdn = 13; IQR = 3). There was not a significant 

difference between the measurements, Z = -0.255; p = 0.798; rm = -0.042.  

In the next hypothesis, we focused on whether the participants will use problem-focused 

strategy more often after the end of the EFT-SCP training. The Shapiro-Wilk test showed that the 

results of normality did not differ significantly from the normal distribution in both 

measurements. For this reason, we decided to use a paired t-test to determine the difference 

between the measurements. Participants in the experimental group scored in pretest from 42 to 

68 (M = 56.38; SD = 6.922) and from 36 to 71 (M = 56.49; SD = 6.878) in posttest. Participants 

chose a strategy of rational management more often after completing the intervention, while the 

difference can be described as negligible and statistically insignificant, t(36) = -0.120; p = 0.906; 

d = -0.020.  

We looked at whether the participants would use the denial strategy less after the EFT-
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SCP training. The Shapiro-Wilk test showed that the results of normality differed significantly 

from the normal distribution in both measurements. For this reason, we decided to use the 

Wilcoxon test to determine the difference between the measurements. Participants in the 

experimental group scored from 3 to 9 in the pretest (Mdn = 6; IQR = 3) and in the posttest from 

3 to 12 (Mdn = 5; IQR = 3). The value of the choice of denial decreased, but the difference can 

be described as negligible and statistically insignificant, Z = -0.208; p = 0.834; rm = -0.034.  

We further investigated whether participants would use less behavioral disengagement 

strategy after the EFT-SCP training. The Shapiro-Wilk test showed that the results of normality 

differed significantly from the normal distribution in both measurements. For this reason, we 

decided to use the Wilcoxon test to determine the difference between the measurements. 

Participants in the experimental group scored in the pretest from 4 to 13 (Mdn = 7; IQR = 4) and 

in the posttest from 4 to 14 (Mdn = 7; IQR = 3). However, we did not show a significant 

difference between the measurements, Z = -0.736; p = 0.462; rm = -0.121.  

Another hypothesis examines whether participants will use the mental disengagement 

strategy less after the EFT-SCP training. The Shapiro-Wilk test showed that the results of 

normality did not differ significantly from the normal distribution in both measurements. For this 

reason, we decided to use a paired t-test to determine the difference between the measurements. 

Participants in the experimental group scored from 4 to 16 (M = 9.89; SD = 2.536) and from 5 to 

16 (M = 9.27; SD = 2.365). We found that there was no statistically significant difference 

between pretest and postest in the mental disengagement strategy, t(36) = 1.609; p = 0.116; d = 

0.265.  

In the following hypothesis, we examine whether there is a relationship between the 

degree of self-compassion and the choice of different ways of coping. To begin with, we 

analyzed selected subscales of the COPE inventory (Carver et al., 1989; Lyne & Roger, 2000) 

and the SOCS-S questionnaire (Gu et al., 2019). See Table 2 for descriptive statistics and 

normality tests. 
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Table 2 

Descriptive statistics and normality test of COPE and SOCS-S  

Dimension Min Max Mdn IQR Kolmogorov-Smirnov Sig. 

Mental disengagement 4 13 10 4 .120 .008 

Behavioral disengagement 4 13 6 4 .135 .001 

Denial 3 10 6 3 .139 < .001 

Acceptance 5 16 11 3 .107 .029 

Positive reinterpretation 7 16 14 4 .215 < .001 

Rational coping 37 69 57 10 .094 .087 

Avoidant coping 13 35 21 6 .111 .021 

Self-compassion 50 95 72 14 .070 .200 

Note. N = 77 

Given that our total sample consists of 77 participants, we used the Kolmogorov-Smirnov 

test to test normality. The results of normality differed in most cases (except for the rational 

coping and self-compassion scale) from the normal distribution (Table 2). Based on the results of 

normality, we chose either Pearson's or Spearman's correlation coefficient. Given that the 

subscale distribution of the positive reinterpretation differed significantly from the normal 

distribution in our research sample, D(77) = 0.215; p = <0.001, for the calculation of the 

correlation relation we chose the Spearman correlation coefficient.  

The result of the Spearman correlation coefficient shows that the relationship between the 

choice of positive reinterpretation (Mdn = 14; IQR = 4) and the degree of self-compassion (Mdn 

= 72; IQR = 14) is positive, moderately strong and statistically significant, rs(77) = 0.434; p = 

<0.001.  

Given that the distribution of the acceptance subscale differed significantly from the 

normal distribution in our research sample, D(77) = 0.107; p = 0.029, for the calculation of the 

correlation we therefore chose the Spearman correlation coefficient. The relationship between 

the acceptance strategy (Mdn = 11; IQR = 3) and the degree of self-compassion (Mdn = 72; IQR 

= 14) is not significant, rs(77) = 0.207; p = 0.071.  

The distribution of the subscale of rational coping in our research sample does not differ 
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significantly from the normal distribution, so we used Pearson's correlation coefficient to 

calculate the correlation relationship. The relationship between the rational coping strategy (M = 

56.09; SD = 7.411) and the degree of self-compassion (M = 71.88; SD = 9.084) is positive, 

strong and statistically significant, r(77) = 0.584; p = <0.001.  

Given that the distribution of the avoidance strategy in our research sample differed 

significantly from the normal distribution, D(77) = 0.111; p = 0.021, for the calculation of the 

correlation relation we therefore chose the Spearman correlation coefficient. The relationship 

between avoidance strategy (Mdn = 21; IQR = 6) and self-compassion rate (Mdn = 72; IQR = 14) 

is negative, weak and statistically significant, rs(77) = -0.261; p = 0.022.  

The distribution of the mental disengagement subscale in our research sample differed 

significantly from the normal distribution, D(77) = 0.120; p = 0.008, for the calculation of the 

correlation relation we therefore chose the Spearman correlation coefficient. The relationship 

between the mental disengagement (Mdn = 10; IQR = 4) and the self-compassion (Mdn = 72; 

IQR = 14) was not significant, rs(77) = -0.032; p = 0.783.  

The behavioral disengagement differed significantly from the normal distribution in our 

research sample, D(77) = 0.135; p = 0.001, for the calculation of the correlation relation we 

therefore chose the Spearman correlation coefficient. The relationship between the behavioral 

disengagement strategy (Mdn = 6; IQR = 4) and the self-compassion (Mdn = 72; IQR = 14) is 

negative, moderate, and statistically significant, rs(77) = -0.304; p = 0.007.  

The distribution of the denial subscale in our research sample differed significantly from 

the normal distribution, D(77) = 0.139; p = <0.001, for the calculation of the correlation relation 

we therefore chose the Spearman correlation coefficient. The relationship between the denial 

strategy (Mdn = 6; IQR = 3) and self-compassion (Mdn = 72; IQR = 14) was not significant, 

rs(77) = -0.037; p = 0.750.  

Using the Spearman correlation coefficient, we also found the relationship between the 

absence of sports activity caused by the COVID-19 pandemic (Mdn = 4; IQR = 1) and the 

positive reinterpretation strategy (Mdn = 14; IQR = 4), which was not statistically significant, 

rs(77) = 0.064; p = 0.579.  

Nor was the relationship between the absence of sports activity caused by the COVID-19 

pandemic (Mdn = 4; IQR = 1) and the acceptance (Mdn = 11; IQR = 3), rs(77) = 0.038; p = 

0.744. 
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Discussion 

In this work, we investigated the effect of Emotion focused training for self-compassion 

and self-protection (EFT-SCP; Halamová et al., 2018) on the level of self-compassion and 

coping strategies in professional women athletes. We examined our goal during the COVID-19 

pandemic, which affected the activities of professional sportswomen, and we assume that it 

influenced their coping during this period.  

We found that the intervention had an effect on self-compassion in sportswomen. Our 

assumption was confirmed and the results were in agreement with previous studies that tested the 

effect of the interventions in other researches (Halamová et al., 2018; Halamová et al., 2019a; 

Ondrejková et al., 2020; Strnádelová et al., 2021), in which the degree of self-compassion also 

significantly increased.  

According to previous knowledge, the increased level of self-compassion has a positive 

effect on the choice of adaptive ways of coping and, conversely, a negative effect on the choice 

of maladaptive ways of coping (e. g. Allen & Leary, 2010; Ceccareli et al., 2019; Huysmans & 

Clement, 2017; Ferguson et al., 2015 ; Neff et al., 2005; Reis et al., 2015; Sirois et al., 2015). 

However, these findings could not be confirmed in some studies. The results of the study (Neff et 

al., 2005) reflected ambiguous results in relation to the degree of self-compassion and problem-

focused coping, which is widely considered an adaptive way of coping (e. g. Polman, 2012a; 

Roger et al., 1993).  

As a result of our hypotheses testing, we were unable to confirm this effect in any of the 

investigated ways of coping. We expected that the participants would achieve a significant 

increase in the acceptation, positive reinterpretation or rational strategies after the intervention. 

Regarding potential maladaptive ways of coping (denial, behavioural disengagement, mental 

disengagement, or avoidant coping), we expected a significant decline in the use of these 

strategies. Behavioral disengagement, mental disengagement, and avoidant behaviors showed 

very little decrease in values, but these results cannot be considered significant. In the case of 

denial, we recorded a small increase, which, however, was also not significant. One of the key 

factors that did not allow us to record significant results may have been the short time between 

two measurements (14 days), during which significant differences in the choice of coping could 

not yet be seen. One of the other factors may have been the original instability of the subscales of 

the COPE inventory, to which Lyne and Roger (2000) referred in their reanalysis, but we were 
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not able to confirm the results even on the subscales recommended by the mentioned researchers. 

As a result of our hypotheses, we could not confirm or support previous findings and at the same 

time confirm the impact of our intervention on the choice of specific ways of coping.  

The coping strategy of positive reinterpretation was in a positive relationship with the 

self-compassion in professional women athletes. Thus, these findings support previous findings 

from studies (Neff et al., 2005; Sirois et al., 2015) that suggested a positive relationship between 

self-compassion and positive reinterpretation, which can generally be considered an adaptive 

coping approach. This type of coping is usually associated with low intensity of stress or with 

situations that one cannot influence as in the pandemic measures (Szczypińska et al., 2021). 

The relationship between self-compassion and acceptance strategy has not been supported 

in our research in contrast to previous findings (Sirois et al., 2015). Some ways of coping can be 

adaptive in one group of people, but in others they can have the opposite effect. For professional 

athletes, these two variables do not appear to be related.  

The relationship between self-compassion and the problem-focused coping was supported 

in our data. Thus, our findings also support previous results (Chwyl et al., 2020), which speak of 

a positive correlation between self-compassion and adaptive coping patterns, which many studies 

(e. g. Polman, 2012a; Roger et al., 1993) consider rational coping. However, in a study by Neff 

et al. (2005), self-compassion did not show a significant relationship with the degree of problem-

focused coping. According to Felton and Revenson (1984), this type of coping reduces emotional 

distress, which could be quality of physical health, positive relationships with other people or 

reduced levels of depression and anxiety (Dunne et al., 2018; Hall et al., 2013; MacBeth & 

Gumley, 2012; Neff & Beretvas, 2013; Neff et al., 2007; Neff & McGehee, 2010; Yarnell & 

Neff, 2013; Zessin et al., 2015).  

In examining the relationship between self-compassion and the degree of choice of 

mental disengagement and denial, we did not find a significant link. Mental disengagement and 

denial through the findings of several previous studies (Neff et al., 2005; Sirois et al., 2015) can 

be considered as maladaptive coping styles that negatively correlate with the degree of self-

compassion. 

 As avoidance and behavioral disengagement are also considered maladaptive coping 

styles (Neff et al., 2005), which occur in a negative relationship to increased levels of self-

compassion (e.g. Huysmans & Clement, 2017; Neff et al., 2005), we also expected the similar 
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results in our research. Our assumptions were confirmed, we recorded a significant negative 

relationship in the strategy of avoidance behavior in connection with self-compassion. For many, 

this "maladaptive" way of avoidant coping is paradoxically considered adaptive in athletes - as 

they use it to deal with sudden stressors, whether during matches or sports preparations and 

trainings (Polman, 2012a). In the behavioural disengagement, we also found a significant 

negative relationship, which was even stronger, compared to avoidance.  

We also examined the relationship between the rate of absence of sports activity caused 

by the COVID-19 pandemic and the rate of use of individual coping approaches in professional 

sportswomen. According to a study by Szcyzpińska and colleagues (2021), athletes who were 

heavily influenced by the COVID-19 pandemic most preferred the choice of acceptance and 

positive reinterpretation as coping strategies. However, these assumptions have not been 

confirmed in our results.  

Self-compassion has the potential to increase well-being while becoming a useful 

resource in coping with the challenging situations commonly associated with the lives of athletes 

around the world (Mosewich, 2020). The EFT-SCP intervention (Halamová et al., 2018) has the 

effect of increasing self-compassion in professional sportswomen. As we know about the 

positive effect of self-compassion on the overall balance of female athletes (Reis et al., 2015) or 

the adaptive physiological and psychological responses of athletes in relation to sports failure, 

which may affect athletes' performance or health (Ceccarelli et al., 2019), interventions 

examined by us, we could be able to support the mentioned positive effects of self-compassion in 

practice. During the relatively short period (14 days) of this intervention, we recorded a 

significant increase in self-compassion in professional sportswomen. It is the effectiveness and 

time-saving nature of this intervention that is its great domain, thanks to which it could be 

incorporated into the training process of sports teams or individuals in the future. In our work, 

we also confirmed the positive relationship between the degree of self-compassion and the 

choice of adaptive ways of coping - specifically problem-focused coping. Similarly, the negative 

relationship of self-compassion with maladaptive ways of coping - specifically avoidant coping 

and behavioural disengagement - was confirmed. 

Research plans with regard to their conditions, course or complexity bring with them 

certain limits. One of our main limits, which we paradoxically identified in the previous section 

as the "domain" of our research, is the length of the intervention. Although we can consider the 
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short duration of the intervention as positive in terms of the effect on the change in the degree of 

self-compassion, in other aspects (in our case the degree of choice of coping approach) this 

factor could have the opposite effect. During the relatively short period of the intervention, we 

were not able to notice a significant change in the ways of coping, despite the change in the 

degree of self-compassion, which with individual ways of coping positively resp. negatively 

correlates.  

Another limit is the size of our experimental group and the total sample, which has been 

significantly reduced due to experimental mortality. Out of a total of 86 participants (43 

participants in both groups), we lost 9 participants during the research. The collection of 

participants was demanding due to the fact that we focused on a narrow and specific sample - 

professional female athletes over 18 years.  

The third limit we mention is the COPE inventory and its subscales. Although this is one 

of the most widely used questionnaires in connection with coping strategies, its internal stability 

has been questioned several times. Also in our testing of the reliability of individual subscales, 

we noticed a poor internal consistency of individual subscales, which could significantly affect 

the results of our hypotheses. In addition, the ways of coping themselves often do not correspond 

to different groups of people. Avoidant behavior, which in most situations is considered 

maladaptive, tends to be adaptive in athletes. We can therefore assume that a similar opposite 

effect can occur with other coping strategies. In the modified version of the COPE inventory, we 

must mention another limit, which we consider to be the Slovak translation of individual items 

created by us. Despite the professional back-translation, we cannot consider it to be relevantly 

standardized for the Slovak sample of participants.  

Another limit is the impact of the COVID-19 pandemic on our participants and the 

research results themselves. A pandemic is considered a universal stress factor (Norris et al., 

2002) and previous findings have shown that pandemic-affected athletes have poor mental 

feelings, symptoms of anxiety and depression, higher levels of perceived stress, or lower levels 

of self-compassion (Al Awamleh, 2020; of Fronso et al., 2020; Håkansson et al., 2020). All these 

facts could thus negatively affect the participants in our research and at the same time influence 

or distort the results themselves.  

Given the limits of our work, but also the positive effects of self-compassion in 

connection with athletes, we present a few recommendations for further research. One of our 
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recommendations, which could be further beneficial, is to verify the positive effect of EFT-SCP 

training on a sample of professional male athletes, which due to our specification and previous 

theoretical background in connection with female athletes, was absent in our research.  

Due to the fact that the COVID-19 pandemic and the measure associated with it 

prevented us from collecting qualitative data from the participants, we probably lost a large 

amount of important knowledge with which we could enrich our research and ameliorate the 

invervention for athletes. For the following research, we recommend incorporating a qualitative 

part into the research, in which it would be possible to focus on the feelings of participants 

during the exercises, their subjective impressions and the impact of the intervention on their 

sports load or matches, or reflecting changes they feel or do not feel in their personal resp. sports 

life. As our research confirmed a positive effect on self-compassion in the short 14-day version 

of the intervention, we recommend replicating it in its original long-term form, which could also 

have an impact on the choice of coping methods that we did not see in the short version. 

Conclusion 

The main purpose and research goal of our study was to examine the effect of Emotion 

focused training for self-compassion and self-protection (EFT-SCP; Halamová et al., 2018) on a 

sample of professional sportswomen and to examine its impact on coping strategies. Our 

research assumptions were based on theoretical and empirical starting points, which confirmed 

the effect of the intervention on clinical and non-clinical samples of participants. An important 

starting point was also to link the degree of self-compassion to several coping strategies. Our 

participants had to be active members of a sports club (or be active professional athletes, even 

without current affiliation to a particular club). Through our hypotheses, we were able to confirm 

the positive impact of EFT-SCP training on the level of self-compassion in professional female 

athletes. We also managed to reveal a positive relationship between the degree of self-

compassion and the problem-fosuced coping. In addition, we have also confirmed the negative 

relationship between self-compassion and maladaptive ways of coping - specifically avoidant 

behavior and behavioural disengagement. The influence of the intervention on the degree of 

choice of coping methods was not confirmed. We also failed to find a significant relationship 

between the absence of sports activities caused by the COVID-19 pandemic and the degree of 

self-compassion or individual coping strategies.  

We consider the greatest benefit of our work that EFT-SCP training has a positive effect 
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on the level of self-compassion in professional female athletes. Self-compassion has a positive 

effect on the overall balance of sportswomen or adaptive physiological and psychological 

reactions in relation to sports failure, thanks to which it can support increased performance or 

improve the overall health of the athlete. Its possible regulation resp. cultivation in a relatively 

short time (14-day intervention) can thus be an important benefit in connection with 

sportswomen.  

For the purposes of future research, we recommend incorporating the male part of the 

participants into the research. We would also incorporate a qualitative part into further research, 

which would be able to bring a more comprehensive and detailed view of the entire research 

area. Due to the fact that the effect of the shortened version of the intervention could not be 

reflected in the degree of choice of coping strategies, we recommend replicating our research 

with the original - longer-lasting group version of the intervention.  
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Abstrakt: Segregácia a diskriminácia rómskej menšiny na Slovensku je aj napriek 

antidiskriminačným politikám stále rozšírená, a to najmä v školskom prostredí. Prvým cieľom 

tejto štúdie bolo identifikovať príklady dobrej praxe medzi intervenciami zameranými na 

sociálnu zmenu v prospech rómskej menšiny na Slovensku, ktoré boli úplne alebo čiastočne 

realizované v oblasti výchovy a vzdelávania. Pre výber dobrej praxe sme vychádzali z 

perspektívy zmocňovania príslušníkov a príslušníčok minoritných skupín, ktorá má najväčší 

potenciál na dosiahnutie sociálnej zmeny v spoločnosti. Na základe obsahovej analýzy príslušnej 

projektovej dokumentácie sme identifikovali 23 intervenčných programov, z ktorých iba sedem 

sa zameralo na zmocňovanie alebo aktérstvo Rómov a Rómiek. V tomto príspevku sa zameriame 

na program „Mladí rómski lídri“ realizovaný mimovládnou organizáciou Divé Maky ako príklad 

dobrej praxe. Súčasťou programu bolo nielen zmocňovanie príslušníkov a príslušníčok menšín v 

zmysle posilňovania kľúčových kompetencií pre občiansku participáciu, ale aj posilňovanie 

aktérstva v procese sociálnej zmeny. Druhým cieľom nášho výskumu bolo prostredníctvom 

pološtruktúrovaných rozhovorov s organizátormi a účastníkmi (N=5) tohto programu preskúmať 

mechanizmy, ktoré sú najdôležitejšie pre aktérstvo účastníkov a účastníčky programu. Zistili 

sme, že budovanie komunity a pozitívnej identity, a úloha pozitívnych vzorov patria medzi 

významné zdroje zmocnenia Mladých rómskych lídrov. Tieto jednak prispievajú k vytvoreniu 

pozitívnej identity členov a členiek minority, a zároveň k aktérstvu v prospech sociálnej zmeny 

pre svoju komunitu. 

 

Kľúčové slová: intervencie, najlepšia prax, redukcia predsudkov, posilnenie Rómov, budovanie 

komunity 

 

Abstract: Despite anti-dicsrimination policies, segregation and discrimination of Roma minority 

in Slovakia is still widespread, expecially in school environment. The first aim of the present 

study was to identify best practice examples of interventions aimed at social change for the 

benefit of Roma people in Slovakia. We focused on interventions fully or partially conducted in 

the school environment. Based on the content analysis of the relevant project documentation, we 

identified 23 programs that were implemented in 2018. We identified best practice examples, 

with the particular focus on those facilitating the empowerment of the Roma, which has the 

biggest potential to achieve social change. In this paper we focus on one example of best practice 
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– the „Young Roma Leaders“ programme carried out by the NGO Divé Maky. The programme 

not only included empowerment of minority members in terms of strenghtening key 

competencies for civic participation, but also the agency of participants in the process of social 

change. The second goal of our research was to examine the mechanisms that are most important 

for empowerment and agency through semi-structured interviews with the organizers and 

participants (N=5) of this programme. We found that among the most important sources of 

empowerment of Young Roma Leaders were building community and positive identity, and the 

role of positive role models. These sources of empowerment contribute to the creation and 

maintaining of a positive identity as members of a minority group, while at the same time 

motivate the participants to act in fovor of their community and help achieve social change. 

 

Key Words: interventions, best practice, prejudice reduction, Roma empowerment, community 

building  

 
Úvod 

V súčasnosti sa v sociálnej psychológii diskutuje o tom, či navodzovanie 

medziskupinovej harmónie prostredníctvom rôznych intervencií na zlepšovanie vzťahov medzi 

majoritou a minoritnými skupinami nemá skôr sedatívny efekt a nelegitimizuje spoločenskú 

hierarchiu namiesto toho, aby u príslušníkov stigmatizovaných minorít posilňovalo motiváciu ku 

kolektívnej akcii a angažovanosti v boji za svoje práva. Inými slovami, sústreďovanie sa na 

zmierňovanie predsudkov u majority môže odvádzať pozornosť od hlavných príčin a riešení 

problémov ako je rasová, triedna alebo rodová diskriminácia (Dixon et al., 2013; McKeown & 

Dixon, 2017). Na druhej strane, intervencie, ktoré mobilizujú znevýhodnené skupiny 

prostredníctvom ich zmocňovania majú väčší potenciál pre dosiahnutie spoločenskej zmeny 

(napr. Hargašová et al., 2021). Zmocňovanie je sociálny proces, ktorý pomáha jednotlivcom a 

komunitám získať moc a kontrolu pre ovplyvnenie vlastného života či života komunity (napr. 

Zimmerman, 2000). 

Cieľom tohto výskumu bolo preto preskúmať intervencie na zlepšovanie 

medziskupinových vzťahov medzi majoritnou spoločnosťou a rómskou minoritou z hľadiska ich 

potenciálu pre dosiahnutie spoločenskej zmeny a zistiť, či majú zároveň potenciál zvyšovať 

aktérstvo a emancipáciu u príslušníkov rómskej minority. Naším ďalším cieľom bolo 
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identifikovať príklady dobrej praxe v tejto oblasti a explorovať, aké sú potenciálne zdroje 

aktérstva a aktivizmu u príslušníkov stigmatizovaných minoritných skupín. 

Teoretické východiská 
Dosahovanie sociálnej zmeny 

Navodzovaniu spoločenskej harmónie cez zmierňovanie predsudkov majority voči 

minoritám sa venujú výskumníci už dlhé roky. Medzi pokusy o dosahovanie sociálnej zmeny cez 

zmierňovanie predsudkov patrí napríklad kontaktná teória (Allport, 1954), ktorá tvrdí, že 

pozitívny kontakt medzi skupinami významne prispieva k zníženiu predsudkov a následne k 

zlepšeniu medziskupinových vzťahov. Okrem vplývania na všeobecné negatívne postoje sa 

takéto intervencie zameriavajú napr. na znižovanie negatívnych pocitov ako je úzkosť a hrozba, 

ako aj na podporu pozitívnych pocitov, ako je empatia a súcit, či na zvyšovanie vedomostí o 

nečlenskej skupine či minoritách vo všeobecnosti (pozri napr. Pettigrew & Tropp, 2008). 

Sociálni psychológovia však zdôrazňujú, že takéto intervencie podporujú predovšetkým 

harmonické vzťahy v spoločnosti a nie sociálnu zmenu. Harmonický kontakt totiž môže znížiť 

vnímavosť členov a členiek znevýhodnených skupín voči existencii spoločenských nerovností a 

tým aj ich motiváciu zapojiť sa do kolektívnej akcie v prospech sociálnej zmeny pre svoju 

komunitu (Dixon et al., 2013; McKeown & Dixon, 2017). Práve vnímanie nespravodlivosti a 

pocity hnevu sú často základom pre kolektívnu akciu (van Zomeren et al., 2012). V posledných 

rokoch však výskumníci naznačujú, že pozitívny kontakt predsa len podporuje sociálnu zmenu 

tým, že sa príslušníci majority stanú spojencami znevýhodnených skupín (napr. Di Bernardo et 

al., 2021; Droogendyk et al., 2016; Reimer et al., 2017). 

Kým v modeloch zmierňovania predsudkov sú hlavnými aktérmi skôr členovia 

zvýhodnenej skupiny, modely založené na dosahovaní sociálnej zmeny prostredníctvom 

kolektívnej akcie (Drury & Reicher, 2009; van Zomeren et al., 2008) vyzdvihujú dôležitosť 

aktérstva príslušníkov a príslušníčok znevýhodnených skupín. Intervencie v tejto oblasti potom 

mobilizujú znevýhodnené skupiny s cieľom čeliť sociálnej nerovnosti prostredníctvom 

zmocňovania, zvyšovania uvedomenia si štrukturálnych nerovností v spoločnosti a budovania 

spojenectiev (Dixon et al., 2016). Podľa SIMCA modelu kolektívnej akcie (van Zomeren et al., 

2008) je práve sociálna identita kľúčovým zdrojom aktivizmu. Model zároveň zdôrazňuje pocity 

nespravodlivosti, ktoré vyplývajú zo znevýhodnenej skupinovej identity, a pocity skupinovej 

účinnosti v mobilizácii príslušníkov minoritných skupín.  
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Drury a Reicher (2009) uvádzajú, že zmocňovanie je nevyhnutnou súčasťou sociálnej 

zmeny. Zmocňovanie sa chápe ako sociálny proces, ktorý pomáha jednotlivcom alebo 

komunitám získať moc a kontrolu, potrebné zdroje a zručnosti, aby sa mohli stať nezávislým 

riešiteľom svojich problémov (Page & Czuba, 1999; Zimmerman, 2000). Zmocňovanie je 

multidimenzionálne, keďže sa vyskytuje v sociologických, psychologických, ekonomických, 

politických a iných dimenziách. Navyše je viacúrovňové, keďže je možné zmocňovať na úrovni 

jednotlivca, skupiny a komunity (Hur, 2006). 

Podľa Zimmermana (2000), zmocňovanie na individuálnej úrovni sa nazýva 

psychologickým zmocňovaním a zahŕňa intrapersonálne, interakčné a behaviorálne zložky. 

Intrapersonálna zložka sa dosahuje cez vnímanú kontrolu alebo presvedčenie o vlastnej 

schopnosti ovplyvňovať rozhodnutia. Interakčná zložka sa týka schopnosti porozumieť svojmu 

spoločensko-politickému prostrediu. Napokon, behaviorálna zložka zahŕňa účasť na kolektívnej 

akcii, zapojenie sa do práce komunitných organizácií alebo iné aktivistické úsilie ovplyvniť svoje 

širšie prostredie. Zmocňovanie jednotlivcov je základom pre rozvoj komunít (Zimmerman, 

2000).  

Cieľom individuálneho zmocňovania je dosiahnuť stav seba-determinácie, ktorý je 

dostatočne silný na to, aby ovplyvnil život človeka, komunity a spoločnosti (Hur, 2006). Cieľom 

kolektívneho zmocňovania je vytvoriť komunitu, aby členovia pocítili pocit slobody, 

spolupatričnosti a moci, aby prekonali prekážky a dosiahli konštruktívnu sociálnu zmenu (Hur, 

2006; Staples, 1990). Niektorí autori koncipujú kolektívne zmocňovanie ako budovanie vzťahov 

a budovanie komunity (Rossing & Glowacki-Dudka, 2001), kolektívnu spolupatričnosť, 

zapojenie do a kontrolu nad organizáciou v komunite (Boehm & Staples, 2004) či budovanie 

komunity a kultúry (Fetterman, 2002). Hur (2006) uvádza, že kolektívne zmocňovanie pozostáva 

zo štyroch faktorov: kolektívna spolupatričnosť, zapojenie sa do komunity, kontrola nad 

organizáciou v komunite a budovanie komunity. Dover (1999) tvrdí, že aby komunita dosiahla 

sociálnu zmenu, cieľ individuálneho zmocňovania by mal byť konzistentný s cieľom 

kolektívneho zmocňovania. 

Postoje voči rómskej minorite na Slovensku 
Na Slovensku je prítomná segregácia a marginalizácia Rómov a Rómiek už v rámci 

primárneho vzdelávania, predovšetkým vo forme neúmerného umiestňovania rómskych detí do 

špeciálnych škôl či do samostatných výlučne rómskych tried (European Commission, 2019). 
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Mnoho štúdií poukazuje aj na negatívne postoje slovenských adolescentov voči rómskej minorite 

(napr. Gallová Kriglerová & Kadlečíková, 2009; Rosinský, 2009; Slovíková, 2012; Tomková, 

2016). Na prejavy extrémizmu medzi žiakmi a žiačkami slovenských základných a stredných 

škôl upozornili aj prieskumy Štátnej školskej inšpekcie (2016). Navyše, v parlamentných 

voľbách 2016 aj 2020 práve mladí ľudia tvorili značnú časť voličov pravicovo-extrémistickej 

strany, ktorej kampaň obsahovala protirómske a protiimigračné témy (Gyárfášová & Slosiarik, 

2016; Hlinčíková & Mesežnikov, 2016; Kern, 2020). 

Na Slovensku boli doposiaľ experimentálne overované intervencie na zmierňovanie 

predsudkov mladých ľudí voči rómskej menšine založené na nepriamom kontakte (napr. Dráľ et 

al., 2019). Pozitívny kontakt sprostredkovaný cez rovesnícke príbehy zmiernil sociálnu 

vzdialenosť, zvýšil dôveru a posilnil inklinácie k pozitívnemu správaniu voči tejto menšine, 

avšak nezlepšil postoje ani úzkosť voči Rómom a Rómkam (Dráľ et al., 2019). Na účinnosť 

sprostredkovaného kontaktu cez príbehy rovesníkov mala vplyv celková školská klíma, najmä 

uplatňovanie noriem podporujúcich toleranciu a rešpekt v živote školy. Na dôležitosť sociálnych 

noriem poukazujú aj štúdie, ktoré ukazujú, že v slovenskom kontexte sú otvorene nepriateľské 

prejavy voči Rómom normatívne akceptované (Kende et al., 2017, Findor et al., 2020), čo bráni 

procesom sociálnej zmeny v prospech Rómov (Kende et al., 2020). Vo viacerých krajinách 

Európy pretrváva protirómsky rasizmus, ktorý je založený na tradičných negatívnych 

stereotypoch o Rómoch, presvedčení o nezaslúžených výhodách poskytovaných Rómom, a 

neprítomnosti kultúrneho uznania (Kende et al., 2017, 2020). Navyše sú Rómovia väčšinou 

vnímaní ako nízko kompetentní a nízko vrelí, a to nielen na Slovensku, ale v iných európskych 

krajinách  (napr. Findor et al., 2020; Grygoriev et al., 2019; Sayans-Jimenez et al., 2019). Kende 

(2020) však zároveň zistila, že najtypickejším postojom majoritných Slovákov a Sloveniek voči 

Rómom a Rómkam je ľahostajnosť, ktorá, podobne ako otvorená hostilita, bráni naštartovaniu 

procesov sociálnej zmeny. 

Cieľ výskumu 
Hoci máme na Slovensku množstvo iniciatív v podobe intervencií a programov na 

zmierňovanie predsudkov voči rómskej minorite, väčšina z nich sú zamerané výlučne na 

majoritnú spoločnosť a príslušníci minoritných skupín v nich len málokedy vystupujú ako 

rovnocenní aktéri (Hargašová et al., 2019). Pre dosiahnutie spoločenskej zmeny a mobilizáciu 

zdrojov pre kolektívnu akciu je však rovnako potrebné pracovať nielen s majoritou, ale aj s 
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príslušníkmi a príslušníčkami minoritných skupín. Navyše, množstvo aktivít sa realizuje bez 

väzieb na školské prostredie, hoci segregácia a diskriminácia Rómov často začínajú práve vo 

vzdelávaní. Školský vek je zároveň kľúčovým obdobím aj z hľadiska formovania postojov 

mladých ľudí voči iným skupinám (Raabe & Beelmann, 2011), aj pre budovanie pozitívnej 

identity príslušníkov minoritných skupín (Phinney, 1989). Preto považujeme za dôležité venovať 

sa tejto téme práve v prostredí vzdelávania a výchovy. 

Prvým cieľom nášho výskumu bolo identifikovať príklady dobrej praxe medzi 

vzdelávacími intervenciami zameranými na sociálnu zmenu v prospech rómskej minority na 

Slovensku. Druhým cieľom výskumu bolo preskúmať mechanizmy, ktoré sú najpodstatnejšie pre 

zmocňovanie a aktérstvo členov a členiek minorít. 

Metódy výskumu 
Priebeh zberu dát 

Táto štúdia nadväzuje na projekt VEGA 2/0127/19, ktorého cieľom bolo zmapovať 

intervencie na zlepšovanie medziskupinových vzťahov medzi majoritou a minoritou v oblasti 

výchovy a vzdelávania.  Analýza sa primárne opiera o intervencie realizované v roku 2018, ktorý 

bezprostredne predchádzal začiatku projektu, ale má presahy aj do nasledujúcich rokov. 

Zhromaždili sme dokumenty ako sú výročné správy organizácií, grantové výzvy špecifických 

donorov a grantové schémy relevantných ministerstiev za rok 2018, ktoré boli verejne prístupné. 

V snahe zmapovať antidiskriminačné intervencie a aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania na 

SR sme požiadali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o 

poskytnutie všetkých dokumentov programov k výzve MŠVVaŠ realizovaných v roku 2018 

podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Základný výskumný materiál pre prvú časť výskumu tak tvorili už existujúce dokumenty. 

Z výsledkov analýzy dokumentov sme následne vytvorili databázu intervencií, programov a 

aktivít, ktoré spĺňali nasledovné kritériá: 1. intervencia sa zameriava na zlepšovanie postojov 

voči Rómom a Rómkam alebo na dosiahnutie sociálnej zmeny v prospech Rómov a Rómiek, a 2. 

realizuje sa aj v oblasti výchovy a vzdelávania. Pre výber príkladu dobrej praxe sme sa sústredili 

na identifikovanie intervencie alebo programu, ktorá má najväčší potenciál na dosiahnutie 

spoločenskej zmeny, a teda predovšetkým ktorá sa zameriava nielen na zmierňovanie 

predsudkov majority, ale aj na zmocňovanie príslušníkov a príslušníčok minority. Zamerali sme 

sa preto na to, či 1. intervencia posilňuje aktérstvo/aktivizmus/kolektívnu akciu v prospech 
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komunity, a či 2. zmocňuje príslušníkov a príslušníčky rómskej minority (napr. nadobúdaním 

zručností a kompetencií). 

Po identifikovaní kľúčovej organizácie pre prípadovú štúdiu ako príklad dobrej praxe a v 

snahe preskúmať mechanizmy, ktoré sú najpodstatnejšie pre zmocňovanie a aktérstvo členov 

minorít, sme realizovali individuálne pološtruktúrované rozhovory s rôznymi aktérmi 

zapojenými do vybraného programu. Rozhovor sme uskutočnili s dvomi zástupkyňami vybranej 

organizácie, s dvoma účastníkmi programu a s učiteľkou školy, kde sa časť programu realizovala 

(N = 5). Vytvorili sme tak tri scenáre interview s pripravenými okruhmi tém podľa typu 

participantov. Všetky rozhovory prebiehali vzhľadom na pretrvávajúcu celosvetovú pandemickú 

situáciu online, s dodržaním všetkých etických postupov v zmysle etického kódexu ÚVSK SAV. 

Všetci participanti súhlasili s vytvorením audiozáznamov, ich anonymizovaním a následným 

doslovným prepísaním rozhovorov. Všetci podpísali elektronicky informovaný súhlas. 

Analýza dát 
Náš výberový súbor tvorila množina textov – grantových prihlášok v rámci schémy 

MŠVVaŠ, ktorá bola relevantná pre náš výskum (projekty sa týkali inklúzie, zmierňovania 

predsudkov voči Rómom a Rómkam alebo iným minoritám). Súbor dokumentov na zmapovanie 

intervencií v prostredí formálneho a neformálneho vzdelávania sme spracovali prostredníctvom 

induktívno-deduktívnej tematicko-obsahovej analýzy (Joffe & Yardley, 2004). Kódovali sme 

nasledovné oblasti: ciele projektu, očakávané výsledky projektu, cieľová skupina, psychologické 

mechanizmy, realizátor projektu, finančný podporovateľ/donor, prítomnosť evalvácie, 

prítomnosť zmocňovania minoritných členov, a prítomnosť aktérstva minoritných členov. 

Pološtruktúrované rozhovory sme doslovne prepísali a analyzovali reflexívnou 

tematickou analýzou (Braun & Clarke, 2020), pričom sme sa zamerali na kódovanie a 

preskúmanie mechanizmov, ktoré sú podľa participantov najpodstatnejšie pre zmocnenie a 

aktivizmus. Keďže táto tematická oblasť sa v jednom rozhovore nevyskytla, vo výsledkoch 

uvádzame úryvky iba zo štyroch rozhovorov.  

Výsledky 
V rámci tematicko-obsahovej analýzy relevantnej projektovej dokumentácie sme 

identifikovali 23 programov, ktoré sa v roku 2018 realizovali v školskom prostredí a zameriavali 

sa na zlepšovanie postojov majority voči rómskej minorite alebo mali za cieľ dosiahnuť 

zlepšenie situácie rómskej minority. Z týchto programov štyri zahŕňali aktérstvo Rómov a 

Rómiek pri dosahovaní cieľov a štyri intervencie zmocňovali rómskych participantov a 
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participantky, pričom iba jedna intervencia obsahovala obe kritériá. Ako príklad dobrej praxe 

sme preto vybrali program „Mladí rómski lídri“ od občianskeho združenia Divé Maky. Tento 

príklad dobrej praxe popíšeme ako prípadovú štúdiu na základe analýzy relevantných 

projektových dokumentov, ako aj na základe informácií získaných z pološtruktúrovaných 

rozhovorov. 

Príklad dobrej praxe 

Charakteristika občianskeho združenia Divé Maky 

Divé Maky vznikli ako pilotný program v roku 2005 pod mimovládnou organizáciou 

PRO DONUM. Z výročnej správy (2005) vyplýva, že tento projekt vznikol so zámerom nabúrať 

spoločenské predsudky voči minorite Rómov a zároveň tejto komunite pomôcť. Hlavným cieľom 

organizácie bolo v tom čase vytvorenie systému individuálnej starostlivosti a podpory 

talentovaných rómskych detí na rozvoj ich vlastných kvalít a vzdelania. Čiastkové ciele sa týkali 

predovšetkým majority. Snahou bolo rozširovanie povedomia majority o rómskej problematike, 

boj proti stereotypom a predsudkom voči rómskej minorite a oslovovanie širokej verejnosti 

podporiť tento program. Dlhodobejšou víziou bolo podporenie rómskej populácie pri riešení 

vlastných problémov. Program mal za cieľ poskytovať šancu samotným Rómom a Rómkam 

dostať sa zo sociálnej exklúzie. Snahou programu nebolo iba jednorazovo pomôcť rómskym 

deťom (finančne), ale poskytnúť im šancu a dlhodobú podporu pre ich rozvoj a vzdelanie 

(Výročná správa, 2005). V priebehu roka 2008 sa projekt Divé Maky osamostatnil a 

pretransformoval sa na samostatné občianske združenie. 

Vďaka podpore a pomoci individuálnych darcov organizácia Divé Maky zabezpečila už 

viac ako 600 štipendií rómskym deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia (Hlavná stránka - 

Divé maky, o.z.). Okrem finančnej podpory je jedným typom podpory aj mentoring s cieľom 

poskytnúť dieťaťu rôzne kompetencie. Dôsledný výber mentorov do programu zabezpečuje 

organizácia trojstupňovým výberovým procesom. Pre zabezpečenie odbornosti a profesionality 

mentorov organizácia organizuje interné školenia a taktiež je im poskytnutá supervízia 

(Interview, zástupkyňa organizácie Divé Maky, 10.02.2021). Organizácia má pre mentorov 

vypracovaný aj rozsiahly interný programový manuál, ktorý pozostáva z viacerých častí (Chcem 

byť mentor - Divé maky, o.z.). Jedným z cieľov organizácie je aj podpora detí v oblasti 

vzdelávania, t. j. tútoring. Dobré  študijné výsledky detí sú dokonca jednou z podmienok pre 

zotrvanie v štipendijnom programe Divých Makov. Organizácia ďalej pre štipendistov a 
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štipendistky usporadúva aj ďalšie aktivity pre ich rozvoj. Od roku 2007 je organizovaná Letná 

akadémia, ktorej sa zúčastňujú všetci štipendisti a štipendistky Divých Makov. Taktiež sa počas 

rokov fungovania organizácie realizovali viaceré workshopy (letné, zimné, jesenné, jarné) v 

rôznych obmenách podľa potrieb štipendistov a štipendistiek a potrieb naplánovania aktivít 

organizácie na nasledujúci školský rok. Účastníci a účastníčky počas Letnej akadémie a 

workshopov pracovali na svojom talente pod vedením profesionálnych umelcov, lektorov a 

pedagógov a absolvovali workshopy zamerané na osobnostný rozvoj. Na podporu rómskych detí 

a zároveň v boji proti predsudkom a stereotypom majority organizácia realizuje aj viaceré 

kampane, ktorými sa aktívne snaží otvárať tému rómskej problematiky a poukazovať na 

štrukturálne nerovnosti v spoločnosti (Verejné zbierky a výročné správy - Divé maky, o.z.). 

Program „Mladí rómski lídri“ 

V tejto časti popíšeme program „Mladí rómski lídri“, ktorý sme vybrali ako príklad 

dobrej praxe na základe jeho potenciálu pre sociálnu zmenu v prospech rómskej minority. 

Projekt „Mladí rómski lídri“ vznikol zdola, na podnet mladých účastníkov Divých 

Makov, čo už samo o sebe poukazuje na potrebu mladých Rómov a Rómiek zapájať sa a 

angažovať vo svojej komunite: ,,... proste od nich vyšla taká iniciatíva, že oni sú veľmi vďační za 

tú pomoc, ktorú majú od nás a že oni by veľmi radi pomáhali ďalej svojim komunitám a vlastne 

robili nejaké aktivity, ktoré by mohli byť prospešné pre ich komunity, že by chceli robiť niečo 

viacej...“ (Interview, zástupkyňa organizácie Divé Maky, 23.02.2021). 

Aj účastníčka programu si spomína na to, ako prebrali aktérstvo a sami iniciovali tento 

program: ,,vlastne my, my z Divých Makov, deti, sme chceli ako keby sa nejako odvďačiť tejto 

organizácií že, že nám poskytla ehm toľko možností a že, a že s nami stále ráta a tak sme dlho 

rozmýšľali, že ako, akým spôsobom, by sme sa im mohli odvďačiť a nakoniec sme prišli na to, že 

by sme chceli motivovať mladých Rómov k štúdiu ... aby si išli za svojím snom a aby sa 

nevzdávali.“ (Interview, účastníčka Divé Maky, 10.02.2021). 

Následne sa mladí z Divých Makov začali stretávať na líderských tréningoch, ktoré sa 

konali pravidelne, každé tri mesiace počas víkendu pod odborným vedením Janette Motlovej z 

organizácie Eduma. Tréningy boli zamerané na rozvoj komunikačných, líderských, advokačných 

a aktivizačných zručností. Organizácia mala týmto projektom aktivizovať mladých, a dosiahnuť 

lepšiu inklúziu rómskej mládeže v spoločnosti (Mladí rómski lídri - Divé maky, o.z.). Cieľom 

bolo pripraviť mladých Rómov a Rómky na spôsoby, ako otvárať tému a diskutovať o potrebách 
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a záujmoch rómskych detí a mládeže na Slovensku. Snahou organizácie bolo: ,,..že ich vyškolím, 

a že potom vlastne môžu nejaké tie podnety, ktoré získajú <aj zo škôl> posúvať ďalej dôležitým 

dospelým, ktorí môžu niečo v tom smere robiť...“ (Interview, zástupkyňa organizácie Divé Maky, 

23.02.2021). 

Aktivizačná časť iniciatívy pozostávala z aktivít realizovaných v oblasti výchovy a 

vzdelávania a to na viacerých základných školách na Slovensku. Organizácia vychádzala z 

predpokladu, že na jednej strane je ,,s deťmi a mládežou zo segregovaných lokalít Slovenska 

potrebné pracovať prostredníctvom im blízkych vzorov – mládežou, ktorá pochádza z podobných 

prostredí ako oni a, ktorí prostredníctvom správnej podpory a prácou na sebe dosiahli viditeľný 

úspech“ (Výročná správa, 2016) a na druhej strane ,,... lámali predsudky u tých Nerómov, že 

Romák, takýto, ktorých poznajú na tých školách v blízkosti najmä tých osád nikdy v živote 

nemôže ani len byť na strednej lebo ani na to geneticky, ani na to psychicky, ani na to fyzicky 

nemá dostatočné predpoklady.“ (Interview, zástupkyňa organizácie Divé Maky, 10.02.2021). 

V rámci líderskej, komunikačnej a advokačnej časti mali napríklad Mladí rómski lídri 

možnosť sa stretnúť s Petrom Pollákom (slovenský politik rómskej národnosti). Takisto 

diskutovali o hlavných prekážkach vo vzdelávacom systéme, ktorým Rómovia čelia v porovnaní 

s majoritou na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky so 

štátnym tajomníkom Petrom Krajňákom (Interview, zástupkyňa organizácie Divé Maky, 

10.02.2021). Počas stretnutia Mladí rómski lídri odprezentovali potreby mladej generácie a 

navrhli rôzne opatrenia a stratégie zamerané na rómsku a znevýhodnenú mládež. V roku 2017 sa 

mladí rómski lídri mali možnosť stretnúť s vtedajším Splnomocnencom vlády pre rómske 

komunity Ábelom Ravaszom či zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Okrem toho sa mladí rómski lídri usilovali poukazovať na potrebu posilnenia novej generácie 

mladých a vzdelaných Rómov a otvárať túto tému aj v mediálnom priestore napr. v relácii „Pod 

lampou“ (Záverečná správa, 2016). Za veľmi dôležitú advokačnú snahu považujú zástupkyne 

organizácie návštevu Štrasburgu, kde mali mladí rómski lídri možnosť navštíviť aj centrá 

politického diania a to Európsky parlament, Radu Európy a Centrum mládeže. ,,...v podstate sa 

stretli s naozaj dôležitými dospelými a na úrovni tých európskych politík. A taktiež boli v 

nejakých mládežníckych organizáciách, ktoré... ktoré v podstate pracujú s advokáciou.“ 

(Interview, zástupkyňa organizácie Divé Maky, 10.02.2021). Z hľadiska potenciálu pre 

kolektívnu akciu príslušníkov a príslušníčok minority je dôležitá vnímaná skupinová účinnosť, 
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t.j. pocit, že ich skupina má hlas v spoločnosti, kompetencie a zdroje vplývať na sociálnu zmenu 

(van Zomeren et al., 2008). Advokačné aktivity programu “Mladí rómski lídri” majú potenciál 

prispieť k zmocňovaniu účastníkov a účastníčok práve z hľadiska vnímanej skupinovej účinnosti 

a sebaúčinnosti. O tom svedčí aj skutočnosť, že s iniciatívou “Mladí rómski lídri” prišli práve 

účastníci a účastníčky programu. 

Zdroje pre aktivizmus a aktérstvo účastníkov programu 
Prostredníctvom reflexívnej tematickej analýzy pološtruktúrovaných rozhovorov sme 

preskúmali mechanizmy, ktoré organizátorky, účastníci a účastníčky programu tematizovali ako  

najpodstatnejšie pre zmocnenie a aktérstvo účastníkov v prospech svojej komunity. Na základe 

analýzy sme identifikovali dva väčšie tematické okruhy: budovanie komunity a pozitívnej 

identity, a úloha pozitívnych vzorov. 

Budovanie komunity a pozitívnej identity 

Hoci je skupinová identita základom pre kolektívnu akciu minorít (van Zomeren et al., 

2008), silná identifikácia so znevýhodnenou a navyše stigmatizovanou skupinou môže práve 

naopak brzdiť angažovanosť u príslušníkov minoritných skupín (McNamara et al., 2013), a v 

niektorých prípadoch viesť aj k dištancovaniu seba od stigmatizovanej identity alebo auto-

stereotypizovaniu (Giroud et al., 2021). Pocity spolupatričnosti, a budovanie komunity či 

vzťahov však môžu byť dôležitým zdrojom pre posilnenie pozitívnej sociálnej identity, a samým 

tým aj pre zmocňovanie a zvyšovanie aktérstva. 

Zástupkyňa organizácie Divé Maky upozornila na skutočnosť, že mladí Rómovia a 

Rómky majú pocit, že nie sú ozajstnou súčasťou spoločnosti: ,,...najväčší neúspech prečo vlastne 

rómske deti nevedia častokrát uspieť v nerómskych rodinách je to, že nepatria ani k Rómom ani k 

Nerómom. V podstate strácajú svoju identitu, idú do prostredia, kde v podstate nepatria z 

prostredia, kde už nepatria, hej? Takže aj keď sa vracajú domov, tak už sú pogadžovaní, už sú 

odmietaní, takže... sú in the middle of nowhere...“ (Interview, zástupkyňa organizácie Divé 

Maky, 10.02.2021). Kvôli tomu sa mladí lídri pokúšajú pracovať na školeniach aj s identitou: 

,,..No naším cieľom je vlastne poskytnúť tým deťom, ehm... alebo im ako keby predať to také 

rómstvo, lebo sú to prevažne rodiny, nerómske rodiny, ktoré si adoptovali rómske deti a my im 

vlastne chceme ako keby ehm, dať poznať tú ich identitu.“ (Interview, účastníčka Divé Maky, 

10.02.2021). 
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Podobne jedna z účastníčok programu opisuje, že pocit spolupatričnosti, ktorý jej dal 

tento program,  ju inšpiroval k tomu, aby aj ona aktívne prispievala k budovaniu svojej 

komunity: ,,... dalo mi to, najskôr tou štipendistkou, keď som bola, tak ehm som mala možnosť 

spoznať ehm mladých ľudí, teda rómskych, rómske ako keby deti, moji rovesníci a ako keby takú 

inšpiráciu...“ (Interview, účastníčka Divé Maky, 10.02.2021). 

Rovnako to pociťuje účastník programu: ,,...som chodil medzi dvoma svetmi, ale tváril 

som sa, že nepoznám ani jeden. A nezapadám tam ani do jedného. A... a tam vlastne, keď prišli 

tie Divé Maky, tak mi ukázali, že vlastne môžem byť tým Romákom, sám sebou a nechať si svoje 

akože kultúrne veci a byť autentický a prejavovať sa tak, ako sa prejavujem, hej? A byť 

medzitým... občiansky angažovaný. Môžem robiť veci, ktoré sú prospešné... Tak presne, ten 

jeden, ten, taký maličký, ten...čo to je, jak sa to povie... tá maličká časť, teraz nám chýbala, že tá 

rómska identita, to prijatie toho... taký veľký životný krok som zažil s Divými Makmi by som 

povedal...“ (Interview, účastník programu Divé Maky, 01.03.2021). 

V rozhovoroch sa spomínala aj Letná akadémia, ktorá tiež vytvorila mladým priestor na 

budovanie vzťahov a posilnenie ich komunity: ,,.. my sme to brali tak, že nebrali sme to úplne, že 

ideme tam spievať, ideme trénovať, hoci to tak bolo, lebo my sme fakt akože celý týždeň makali 

na sebe, ale bolo to také že, že, my sme tam išli hlavne kvôli tým ľuďom, že čo tam sú...“;,,...to 

vlastne bolo také, že sme sa strašne držali a povzbudzovali a podporovali...“ (Interview, 

účastníčka programu Divé Maky, 10.02.2021) 

Participant spomína aj rolu individuálneho zmocňovania pri budovaní komunity cez 

aktérstvo: “...To je na mne. A to je vlastne na ľuďoch. A je to vlastne... ten celý projekt bol o tom, 

že... že my ako mladí ľudia by sme dostali vlastne nejaké nástroje na to, aby sme sa ďalej 

občiansky angažovali. Aby sme mohli potom ďalej s tým niečo robiť. Hej? Že vlastne máme know 

– how, máme vedomosti a čo s tým teraz spravíme, je na nás...“ (Interview, účastník programu 

Divé Maky, 01.03.2021). 

Úloha pozitívnych vzorov 

Pozitívne vzory v procese zmocňovania sú ďalším dôležitým zdrojom k aktérstvu 

mladých Rómov a Rómiek. Účastníčka Divých Makov, ktorá sa stala súčasťou projektu Mladých 

rómskych lídrov vyzdvihovala dôležitosť budovania komunity rómskych lídrov najmä z hľadiska 

potreby vytvárania pozitívnych vzorov u rómskych detí:  ,,...Ja som si to sama ako keby skúsila 

na sebe, práve keď som chodila do tých Divých Makov, tak vtedy ma inšpirovalo študovať a 
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nejako sa rozvíjať … práve tí lektori, ktorí nás vyučovali v tých Divých Makoch, oni sa nám ako 

keby ukazovali kvázi tak a na nás to malo taký dopad, že nás to motivovalo a chceli sme 

študovať, tak preto my sme chceli skúsiť týmto spôsobom ehm... týmto spôsobom takisto niekoho 

ako keby pohnať dopredu, aby mohol študovať“ (Interview, účastníčka Divé Maky, 10.02.2021) 

alebo ,,...takisto som mala taký dobrý pocit z toho, že robím niečo aj ja pre tú svoju komunitu a 

nie akože iba pre mňa niekto niečo robí, ale takisto aj ja ... takto trošku aspoň prispieť...“ 

(Interview, účastníčka Divé Maky, 10.02.2021). 

Práve pozitívne vzory podľa skúseností Divých Makov môžu zohrávať významnú úlohu 

pri posilňovaní pocitu zmocnenia a aktérstva mladých Rómov a Rómok: ,,... bolo to super, 

pretože fakt vzhliadali k tým našim mladým... veľakrát si od nich pýtali potom aj kontakty, že 

písali si ďalej na Facebooku, zapojili sa do nejakých skupín, keď mali nejaký problém tak ich 

kontaktovali a tak ďalej. Takže toto bolo také fajn, že mnohé chceli ostať s nimi v kontakte, 

chceli, aby proste boli pre nich takou inšpiráciou...“ (Interview, zástupkyňa organizácie Divé 

Maky, 23.02.2021). 

Účastník programu v rozhovore napríklad spomína inšpiráciu, ktorá ho motivovala a, 

ktorou mu bola Janette Motlová v čase, keď sa hanbil za svoju rómsku identitu. Dnes 

prostredníctvom účtu na sociálnych médiách zdieľa svoje skúsenosti a mladí ľudia tak majú 

možnosť sledovať jeho činnosť: ,,...viem, že pokiaľ, pokiaľ ma sledujú a ja robím celkom cool 

veci, tak im to dáva niečo, hej? Tak isto ako to dalo mne, to že som videl to, že Janette existuje. A 

že niekto robí také veci, ako chcem robiť ja.“ (Interview, účastník programu Divé Maky, 

01.03.2021). 

Rovnako to vyzdvihuje aj účastníčka programu: ,, ...a tiež aj taká, ako keby 

<zamyslenie> taký vzor tých lektorov, ktorí nás vyučovali, že, napríklad Barbora Botošová, 

bratia Sivákovci, oni boli, vlastne sú perfektní muzikanti a som videla v nich taký vzor, a tak isto 

aj vyštudovaní, takže som mala taký vzor v nich, že, že môžem študovať aj spev a môžem sa aj 

živiť spevom...“ (Interview, účastníčka programu Divé Maky, 10.02.2021). Poukazovanie na 

pozitívne vzory, a najmä také, ktoré sú kontra-stereotypické, je kľúčové nielen pre budovanie 

pozitívnej identity príslušníkov a príslušníčok stigmatizovaných skupín, ale aj pre búranie 

predsudkov majoritnej spoločnosti (Burns et al., 2017; Gonzalez et al., 2021). 

Diskusia a záver 
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Naše zistenia naznačujú, že prinajmenšom v roku 2018 sa intervenčné aktivity zamerané 

na zlepšovanie medziskupinových vzťahov medzi Rómami a Rómkami a etnickou majoritou v 

školskom prostredí len v malej miere zameriavali na budovanie pocitu zmocňovania a 

posilňovanie aktérstva Rómov a Rómok. To sa týka nielen aktivít realizovaných v školskom 

prostredí, ale aj aktivít realizovaných mimo školy (Hargašová et al., 2019). 

Medzi aktivitami, ktoré majú potenciál pre zmocňovanie a budovanie aktérstva, sme ako 

príklad dobrej praxe identifikovali programy organizácie Divé maky, ktorá nielen kontinuálne 

buduje kompetencie mladých Rómov a Rómok, ale aj explicitne reflektuje dopady svojich aktivít 

na budovanie komunity cez zmocňovanie a aktérstvo. Robí tak cez budovanie spolupatričnosti k 

rómskej komunite, posilňovanie pozitívnej rómskej identity a prezentovanie pozitívnych vzorov, 

ktoré fungujú ako sociálni referenti (Paluck & Shepherd, 2012). Aktivity organizácie Divé Maky 

tak v zmysle Zimmermanovej (2000) konceptualizácie zmocnenia prispievajú k posilňovaniu 

interpersonálnej zložky zmocnenia (vnímaná kontrola alebo presvedčenie o vlastnej kompetencii 

ovplyvňovať rozhodnutia), ako aj k interakčnej (porozumenie svojmu spoločensko-politickému 

prostrediu) a behaviorálnej zložke (najmä zapojenie sa do komunitných organizácií alebo iné 

úsilie ovplyvniť svoje širšie prostredie). Práve zmocňovanie jednotlivcov sa môže stať základom 

pre rozvoj komunít (Zimmerman, 2000). Program Mladí rómski lídri navyše má potenciál 

prispieť aj ku kolektívnemu zmocňovaniu, prostredníctvom posilňovania kolektívnej 

spolupatričnosti, zapojenia sa do komunity, kontroly nad organizáciou v komunite a budovania 

komunity (Hur, 2006). 

Naše zistenia ukazujú, že cez budovanie komunity majú Mladí rómski lídri možnosť 

posilniť svoju pozitívnu sociálnu identitu, a zvyšovať svoje aktérstvo a aktivizmus v prospech 

svojej komunity. Rovnako aj vytváranie pozitívnych vzorov prispieva k zmocňovaniu a 

motivácii k aktérstvu.  

Limity a odporúčania 

Hoci prípadová štúdia zachytáva viacročné aktivity občianskeho združenia Divé Maky a 

programu Mladí rómski lídri, limitom tohto výskumu je, že sme sa zamerali len na intervencie 

vykonané v roku 2018. To mohlo spôsobiť, že sme neidentifikovali iné intervenčné aktivity, 

ktoré sú rovnako účinné pre sociálnu zmenu v prospech rómskej minority, a teda nevieme naše 

zistenia generalizovať na celkovú situáciu v prostredí výchovy a vzdelávania, resp. za iné časové 

obdobie. Ďalšie obmedzenie vyplýva z povahy našich dát, kde analyzujeme výpovede 
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participantov konkrétneho programu, a neanalyzujeme reálny dopad ich aktivít na zmocňovanie 

širšieho okruhu cieľovej skupiny. Preto je náročné porovnať výsledky s výsledkami  iných 

organizácií pôsobiacich na Slovensku. 

Budúci výskum by sa mal zamerať na spôsoby, akými aktivity štátnych a mimovládnych 

organizácií prispievajú k pocitu zmocnenia aj širšej komunity Rómov a Rómok, než sú len tí, 

ktorí na seba preberajú líderskú pozíciu ako aj ďalšie individuálne zdroje, ktoré môžu prispievať 

k pocitu aktérstva. 
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Abstrakt: Existuje niekoľko druhov diskurzov o sexualite a možných spôsoboch realizácie 

sexuálnej výchovy v rodinách. Napriek tomu, že sa doposiaľ veľké množstvo štúdií zameriavalo 

na zmapovanie výskytu sexuálnej výchovy detí zo strany rodičov, výskumy boli zamerané na 

cielenú a explicitnú formu sexuálnej edukácie. Cieľom príspevku je ilustrovať implicitnosť 

v komunikácii/nekomunikácii s deťmi o sexualite. Empirické dáta príspevku sú založené na 

interview s 5 rodičmi detí v mladšom školskom veku. Dáta boli nazbierané v rámci pilotnej 

štúdie. Na spracovanie výsledkov pološtruktúrovaného interview bola použitá metóda 

otvoreného kódovania. Výsledky tohto výskumu naznačujú, že istá forma sexuálnej výchovy sa v 

domácnostiach odohráva aj napriek tomu, že rodičia so svojimi deťmi o sexualite priamo 

nekomunikujú, ignorujú prejavy sexuality, tému ako takú tabuizujú a rodičia sa domnievajú, že 

sexuálnu výchovu v kontexte ich detí vôbec nerealizujú, čo potvrdzuje aj Popper a kol. (2005), 

ktorí zistili, že až 57% rodičov na Slovensku uviedlo, že nepraktizujú s deťmi žiadnu alebo 

takmer žiadnu formu sexuálnej výchovy. V tomto prípade sa zrejme nejedná o neexistujúcu 

sexuálnu výchovu, ale o implicitnú sexuálnu výchovu, ktorá nie je zámerne cielená 

a kontrolovaná. V tomto zmysle je relevantné uvažovať o existujúcich veľkých diskurzoch 

o sexualite, ktoré sa v slovenskom prostredí vyskytujú a prejavujú sa v stratégiách, ktoré 

popisujú Lukšík a Marková (2010) a deti, ktoré dostávajú len implicitnú sexuálnu edukáciu sú 

nimi bez akejkoľvek regulácie ovplyvňované mimo pôdy domova. Zdrojom explicitných 

informácií o vzťahoch a sexualite sa stáva komunita mimo rodiny či školského kurikula, v ktorej 

sa deti pohybujú. Vo veci sexuálnej výchovy tak dochádza k akémusi nepriamemu „súboju“ 

komunít – rodinnej a rovesníckej – prvá pôsobí implicitne a druhá explicitne v oblasti sexuality. 

Prieskum prináša použiteľné a užitočné zistenia pre psychológov aj pedagógov, ktorí sa 

zaoberajú vzťahovou a sexuálnou výchovou. V danom smere je žiadúci ďalší výskum. 

 

Kľúčové slová: sexuálna výchova, implicitná komunikácia, diskurzy o sexualite 
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Abstract: There are several types of discourses about sexuality and possible ways to implement 

sex education in families. Despite the fact that a large number of studies have focused on 

mapping the occurrence of sexual education of children by parents, the research has focused on a 

targeted and explicit form of sex education. The aim of the paper is to illustrate the implicitness 

in communication / non-communication with children about sexuality. Empirical data in the 

paper is based on several interviews with 5 parents of children of younger school age. To process 

the results of this semi-structured interview, the open coding method was used.  The results of 

this research suggest that some form of sexual education takes place in households, even though 

parents do not directly communicate with their children about sexuality or ignore the expressions 

of sexuality and taboo the topic as such. Parents believe that they do not implement sex 

education in the context of their children at all, as confirmed by Popper et al. (2005), who found 

that up to 57% of parents in Slovakia stated that they do not practice any or almost any form of 

sexual education with their children.  In this case, however, it is not a non-existent sex education, 

but an implicit sex education that is not intentionally targeted and controlled. In this sense, it is 

relevant to consider the existing major discourses on sexuality, which occur in the Slovak 

environment and are reflected in the strategies described by Lukšík and Marková (2010) and 

children who receive only implicit sex education without any regulation are influenced by them 

without any regulation outside home. The community outside the family or school curriculum in 

which children spend their time becomes a source of information about relationships and 

sexuality. The paper provides applicable useful findings for psychologists and educators 

involved in relationship and sex education. Further research is needed in this area.  

  

 Key words: sex education, implicit communication, sexuality discourses  

 

Úvod 

 Robinson (2014) upozorňuje na často zanedbávaný jav, ktorý môžeme pozorovať naprieč 

celou spoločnosťou. Napriek tomu, že si zvyčajne v súvislosti s učením sa a vzdelávaním 

predstavujeme inštitúciu, ako je napríklad škola, často zabúdame na to, že všetci ľudia bez 

ohľadu na vek, sociálne postavenie či kultúru si prechádzajú aj takzvanou “školou života.” 

Učenie prebieha na základe skúseností, ktoré jedinec nadobúda v interakcii s okolím, s ľuďmi, 

reáliami, obrazmi, textom,… Často krát je takáto forma učenia aj vedomá, zámerná a explicitná, 
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no v mnohých prípadoch implicitná. Aj napriek tomu, že v škole, ktorá by sa mohla javiť ako 

inštitúcia predkladajúca deťom explicitný obsah učiva, stále súbežne prebieha aj implicitné 

učenie spojené s preberaním skrytých významov textov či obrázkov alebo situácií (Smetáčková, 

2006).  

 Haffner (1992) uvádza, že práve prostredníctvom školy a jej postupov a štruktúr môže 

byť deťom sprostredkovaná nie len explicitná, ale aj implicitná sexuálna výchova. Pavlík (2006) 

tiež zdôrazňuje kontexty genderových stereotypov, ktoré sú pedagogickými zamestnancami 

implicitne “podsúvané deťom.” Žiaci preberajú od autoritatívnej osoby, v tomto prípade od 

vyučujúcich, rôzne prejavy a vzorce správania, ktoré sú často späté práve so stereotypmi. 

Problematika rodu či rodových stereotypov spadá podľa WHO (2017) medzi aspekty sexuálnej 

výchovy. Implicitne sú teda vnášané medzi žiakov rôzne informácie, ktoré nie sú priamo 

vypovedané a zámerne cielené. Smetáčková (2006) hovorí o celom implicitnom (neformálnom) 

kurikulu, ktoré je žiakom v školách sprostredkovávané prostredníctvom nepriamych signálov či 

reakcií od vyučujúcich.  Reakcie rodičov či učiteľov Prevendárová (2013) charakterizuje ako 

dôležité činitele aj v kontexte “odhalenia” detskej masturbácie. To, ako dospelý zareaguje na to, 

že dieťa sa sexuálne prejavuje môže ovplyvniť jeho vnímanie sexuality no tiež môže pomôcť 

začať dospelému rozvíjať komunikáciu o sexualite či realizovať isté formy sexuálnej výchovy. 

Odsudzovanie, posmech a kritika zo strany rodiča zanecháva podľa Prevendárovej na dieťati 

nepredstaviteľné škody a odporúča skôr stimuláciu pozitív. Spôsob reakcie teda môže byť aj 

explicitný, no vzhľadom k tabuizácii sexuality (Lukšík, 2010) často žiadna reakcia neprichádza, 

čo opäť vedie len k implicitným signálom a ich nekontrolovanému „čítaniu“ 

dieťaťom/dospievajúcim.  

Sexuálna výchova sa teda nepochybne nerealizuje len v prostredí školy, ale aj v prostredí 

rodiny, kde sa podľa Janigovej (2008) deti učia prvým pravidlám, zásadám morálky, socializácii 

a tiež komunikácii. Vymětal (2004) hovorí, že spôsob komunikácie rodičov s deťmi má 

nepochybne signifikantný vplyv na vývin detí. Agresívna, neprimerane autoritatívna či 

predstieraná komunikácia môžu deti poznačiť negatívne a naopak korektná, priama komunikácia, 

ktorá je primeraná vývinovej a kognitívnej úrovni dieťaťa ho môže posúvať vpred a pôsobiť na 

jeho ďalší vývin pozitívne. Ku komunikácii v rodinách patrí zaiste aj komunikácia o sexualite. 

Lukšík (2005) opisuje štyri rôzne diskurzy o sexualite. Foucalt (1994) opisuje diskurz ako 

praktiku, ktorá vytvára systematicky objekty, ktoré sa stávajú predmetom konverzácií 
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v spoločnosti. V kontexte sexuality ide o diskurzy, ktoré sú ovplyvnené rôznymi sociokultúrnymi 

determinantmi, ktoré sú späté najmä s uplatňovaním moci v čase, kedy boli formované. Ide 

o kresťanskú tradíciu ovplyvnenú viktoriánskou morálkou, vedecký, medicínsky a sexuologický 

diskurz, občiansky alebo aj liberálny diskurz a o diskurz o HIV/AIDS. Tieto druhy diskurzov 

o sexualite sú zoradené chronologicky:  

Kresťanská tradícia - Diskurz je zameraný predovšetkým na manželstvo a reprodukčné 

ciele. Sexualita vrátane jej prejavov je riadená pravidlami a naberá silnú inštitucionálnu hodnotu.  

Vedecký, medicínsky a sexuologický diskurz - Je špecifický snahou o čo najvyššiu 

mieru objektívnosti a vedeckej presnosti pričom sa spája s religióznym programom novej 

strednej triedy. Tento diskurz je silno biologizujúci.  

Občiansky alebo liberálny diskurz - V 60. rokoch sa začala kríza v rámci už 

spomínaného programu v rámci strednej triedy a tiež kríza sexuologickej paradigmy. Pojem 

“sexuálnej slobody“ bol prehodnotený a stali sa spolu s rovnoprávnosťou normami. Diskurz 

o sexualite sa teda stal predmetom spoločenských diskusií a to aj vďaka tomu, že zahŕňal širšie 

spektrum súvisiacich tém (Lukšík, 2005). V roku 1952 bola založená firma IPPF (International 

Planned Parenthood Federation), ktorá sa začala zaoberať  sexuálnym a reprodukčným zdravím 

a plánovaním rodiny. Uvoľneniu morálky v 60. rokoch dopomohlo aj hnutie „hippies“ a do škôl 

na hodiny prírodopisu sa dostali prvé náznaky sexuálnej edukácie (Koliba a kol., 2019).  

Diskurz o HIV/AIDS - Neskôr sa zmenil spoločenský dopyt, ktorý ovplyvnila pandémia 

HIV/AIDS. Dekonštrukcia ideológiou ovplyvnených koncepcií sexuality bola na ústupe a do 

povedomia sa začala dostávať prevencia voči pohlavne prenosným chorobám. Celkovo ľudia 

venovali odrazu viac pozornosti ochrane pri pohlavnom styku (Lukšík, 2005).  

Lukšík (2010) však okrem týchto diskurzov upozorňuje aj na to, že s určitou formou 

disurzu o sexualite sa deti stretávajú aj napriek tomu, že zdanlivo nemá podobu žiadneho zo 

známych diskurzov a sexuálna výchova sa odohráva aj keď nie je explicitná. Oficiálne ,,ticho,” 

ktoré je podľa Lukšíka ohľadom sexuálnej výchovy v školách bežnou realitou môže vytvárať 

dojem, že sa na školách žiadna sexuálna výchova neodohráva. Inštitúcie ako škola a učitelia 

často na Slovensku vnímajú témy sexuality ako niečo, čo by malo byť tabuizované a o témach 

vedome a zámerne mlčia. Opak je však pravdou a aj v takýchto školách sa žiaci medzi sebou 

o témach spojených so sexualitou rozprávajú a zaujímajú sa o ne. Konverzácie o sexualite sa 

u detí nevyskytujú len v prostredí školy ale aj vo voľnom čase. Takéto “detské” diskusie 
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o sexualite nemožno zakázať. Na Slovensku totiž nemáme účinné mechanizmy, ktoré by mohli 

ovplyvniť smer takýchto diskusií. Medzi prierezovými témami máme v rámci výchovno- 

vzdelávacieho plánu zaradenú výchovu k manželstvu a rodičovstvu, no tá nemusí byť ideálnym 

nástrojom na diskurz o sexualite v školskom prostredí. Úlohou výchovy k manželstvu 

a rodičovstvu je podľa Rovňavojej (2014, s 10.) “aby mali žiaci možnosť osvojovať si základné 

teoretické, profesionálne a vedecky utriedené informácie, aby dokázali vyjadrovať, konfrontovať, 

prehodnocovať svoje postoje, názory v otázkach partnerských vzťahov a ľudskej sexuality 

primerane k veku a svojim potrebám v súlade s medzinárodnými právnymi dokumentmi a 

záväzkami SR v kontexte prevencie vzniku nežiadúcich sociálno-patologických javov v oblasti 

sexuálneho správania a posilnenia konceptualizácie kultivovanej sexuality a jej kultivovaného 

vyjadrovania.” Realizácia predmetu výchova k manželstvu a rodičovstvu môže byť často  len 

diskrétna a poučná a najmä zameraná na dieťa ktoré je vnímané ako asexuálne a nevinné. 

Existuje však aj kontrastný prístup k sexualite, ktorý podporuje teóriu, že aj deti majú isté interné 

sklony k sexualite a sú nejakým spôsobom sexuálne aktívne. V oboch prípadoch je však žiaduce 

detskú sexualitu monitorovať a dohliadať, ako sa vyvíja, keďže môže poskytovať priestor pre 

zdroje nebezpečenstva a to nielen pre samotné dieťa, ale aj pre jeho okolie (Lukšík, 2010).  

Diskurzy o sexualite medzi deťmi a dospelými však neprebiehajú len v škole, ale aj 

v rodine.  Popper a kol. (2005) hovoria, že na Slovensku sa sexuálna výchova v rodinách javí ako 

nedostatočná hlavne kvôli tomu, že je príliš fokusovaná na biologické aspekty a tiež sa 

zameriava na moralizovanie a predostiera deťom stereotypné modely. Na Slovensku je 

všeobecne nižšia miera komunikácie rodičov s deťmi na témy spojené so sexualitou ako 

v okolitých krajinách, čo stimuluje implicitnú sexuálnu výchovu. Shtarkshall (2007) ako 

implicitnú sexuálnu výchovu opisuje napríklad to, ako rodičia reagujú na detskú masturbáciu, 

alebo nepriamo uplatňujú vo výchove detí rodové stereotypy, alebo aké správanie voči 

stereotypom vykazujú. Všetky tieto činitele nepochybne vedú práve k implicitnej sexuálnej 

výchove. Popper a kol. (2005) zistili, že na Slovensku až 57% rodičov uviedlo takmer žiadnu 

alebo žiadnu komunikáciu o sexualite so svojimi deťmi, pričom v Holandsku to bolo 45%. Na 

Slovensku ďalej 0% rodičov uviedlo otvorenú komunikáciu o sexualite, ktorá bola v prípade 

Holandska uvedená až v 25% a až 83% účastníkov výskumu na Slovensku označilo ako formu 

komunikácie práve implicitnú komunikáciu, pričom v Holandsku sa implicitná komunikácia 

o sexualite objavila v 63% odpovedí. Komunikáciu o svojej sexualite a intímnych vzťahoch 
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s rodičmi deťom kompenzujú priatelia, s ktorými komunikuje o vzťahoch 53% a o fyzických 

aspektoch sexuality 63% ľudí. Pre porovnanie, v Holandsku sa kompenzácia rozhovorov 

o intímnych vzťahoch s priateľmi vyskytovala u 27% a  o fyzickej sexualite u 34% účastníkov. 

Podľa Kolibu a kol. (2019) si na Slovensku prešla sexuálna výchova dlhou cestou. Od 9. storočia 

ovplyvňovalo Slovensko do veľkej miery kresťanstvo. Viera zmenila pohľad spoločnosti na 

sexuálny akt a nakoľko došlo k neskoršiemu rozšíreniu pohlavne prenosných ochorení ako bol 

napríklad syfilis, kvapavku či mäkký vred, na našom území boli zakázané nevestince. Cirkev 

takto dostala ďalší dôvod, vďaka ktorému mala možnosť propagovať ideu sexuálnej abstinencie 

až do manželstva, čo ľudí motivovalo k uzatváraniu manželského zväzku. Kaňák a kol. (2014) 

tiež uvádzajú významný vplyv kresťanského, ale i židovského náboženstva na vnímanie 

sexuality v spoločnosti. Ako porovnanie uvádza napríklad Helénov či raných Slovanov, ktorí 

pokladali všetko sexuálne správanie, ktoré nenarušuje práva ostatných za akceptovateľné. Lukšík 

(2010) hovorí práve o kresťanských diskurzoch ako o tých, ktoré stále signifikantne ovplyvňujú 

sexuálnu výchovu na Slovensku. Napriek liberálne nakloneným prúdom informácií, ktoré 

aktuálne k celej populácii vrátane detí denno denne doliehajú, je podľa neho stále “hlučnejší” 

práve kresťanský tábor a Konferencia biskupov Slovenska má snahu eliminovať akýkoľvek iný 

model sexuálnej výchovy, ako je práve kresťansky naladená výchova k manželstvu 

a rodičovstvu, pričom je zámer biskupov čo najviac umlčať iné smery. Je pravdepodobné, že aj 

k takto “hlučným” smerom diskurzu o sexualite sa deti môžu bez regulácie dostať. Kamanová 

(2014) tvrdí, že kresťanský diskurz nie je jediným neregulovaným zdrojom informácií, ku 

ktorým prichádzajú deti v nízkom veku. Pridávajú sa k nemu rôzne médiá a internet, čomu 

nasvedčuje aj výskum Randela a Sancheza (2016), ktorý ukázal, že priemerný vek kedy 

prichádzajú deti do styku s pornografiou je 11 rokov.  

Kvalitná, primeraná a včasná sexuálna výchova a komunikácia o sexualite sa vyznačujú 

pozitívnymi dôsledkami na mieru užívania antikoncepcie alebo bariérovej ochrany už počas 

prvej sexuálnej skúsenosti a tiež vedie k neskoršiemu začiatku pohlavného života. Diskurz 

o sexualite medzi mladými ľuďmi však na Slovensku vypovedá o opaku týchto pozitívnych 

dôsledkov, čo poukazuje na nie veľmi dobrú situáciu v oblasti sexuálneho vzdelávania.  

Napríklad mladí ľudia často cítia silný spoločenský nátlak zo strany rovesníkov. Tento nátlak sa 

spája práve so skorým začiatkom sexuálneho života a mládež je okolím podnecovaná 

k myšlienke, že sexuálnymi skúsenosťami by sa mali chváliť a zažívať ich bez ohľadu na 
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pripravenosť či iné faktory (Popper, 2005). Podľa Zimmermana (1998) sa tento náramný 

spoločenský tlak medzi mladými ľuďmi týka predovšetkým mužov, ktorí však vďaka vplyvu 

rovesníkov majú tendenciu tlačiť na ženy, čo spôsobuje tlak na všetkých mladých ľudí v danej 

komunite.  

Implicitná sexuálna výchova teda môže prebiehať okrem rodiny jednak prostredníctvom 

nepriamych skrytých signálov, ktoré vysielajú smerom k žiakom autoritatívne osoby ako 

napríklad pedagogický zamestnanci (Smetáčková, 2006), ale tiež aj prostredníctvom 

komunikácie s rovesníkmi, súrodencami a inými osobami v rôznych komunitách, v ktorých sa 

maloleté osoby pohybujú (Popper, 2005). V oboch alternatívach však dochádza k istej forme 

komunikácie a to k nekontrolovanému prísunu informácií, ktoré môžu mať zásadný vplyv na 

vývin dieťaťa a tiež na jeho poňatie sexuality (Vymětal, 2004).  

Ciele a metódy   

Cieľom pilotnej štúdie bolo zistiť, aký diskurz sa vyskytuje v rodinách, kde je aspoň 

jeden člen v období mladšieho školského veku, ktoré Langmeier (2006) definuje ako obdobie 

kedy má dieťa 6-11 rokov. Empirická časť pilotnej štúdie bola realizovaná prostredníctvom 

pološtruktúrovaného interview.  Pred jeho realizáciou sme si zvolili obsahový rámec otázok, 

ktorý obsahuje kľúčové body, ktoré nás v rozhovore zaujímali. Tento rámec obsahoval 3 

kategórie, ktorých  vzájomné vzťahy vyjadruje obr. 1. Prvou kategóriou boli prejavy sexuality, 

ktoré sme ďalej rozdelili na verbálne a fyzické. Prejavy sexuality u detí nás zaujímali preto, že 

podľa Prevendárovej (2013) sú často práve prejavy sexuality spúšťačom komunikácie o sexualite 

či začiatkom explicitnej sexuálnej výchovy. To, akým spôsobom rodič na takéto prejavy 

zareaguje môže však byť aj dôležitou súčasťou obsahu implicitnej sexuálnej výchovy. Ďalšou 

kategóriou, ktorá nás zaujímala bola komunikácia o sexualite alebo sexuálna výchova v rodine. 

Kamanová (2014) tvrdí, že sexuálna komunikácia a socializácia by mala byť realizovaná práve 

v rodinách a mali by ju sprostredkovať rodičia. V rámci tejto kategórie sme sa zameriavali na to, 

ako takáto komunikácia prebieha, kto je zvyčajne iniciátorom konverzácie a čo je jej spúšťačom 

a tiež na priebeh a spôsoby realizácie sexuálnej či vzťahovej výchovy v mladosti participantov. 

Podľa Rovňavovej a kol. (2007) je sexuálna výchova v školách otvorenou komunikáciou medzi 

žiakmi/žiačkami a pedagógmi/pedagogičkami, ktorá vychádza z otázok a najmä potrieb žiakov 

a smeruje k porozumeniu sexuality, partnerských vzťahov,  a k zdravému a plnohodnotnému 

intímnemu životu v neskoršom veku. Preto sme sa v rozhovoroch zamerali aj na sexuálnu 
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výchovu v kontexte školy, ktorú deti navštevujú a na to, akým spôsobom bola realizovaná 

sexuálna edukácia v mladosti participantov.  

 
Obr. 1: Pojmová mapa opisujúca vzťahy medzi obsahovými rámcami otázok 

Všetky rozhovory boli nahrávané a z nahrávok rozhovorov sme neskôr zhotovili 

transkripcie. Transkripcie sme analyzovali metódou otvoreného kódovania, v rámci ktorého sme 

určili jednotlivé kategórie a kódy.  Zrealizovali sme tematickú aj diskurzívnu analýzu. 

Výskumná vzorka 

 Ako kritériá výskumnej vzorky sme stanovili že na výskume môžu participovať osoby, 

ktoré sú rodičmi detí v mladšom školskom veku, teda 6-11 rokov, bez ohľadu na pohlavie detí či 

rodičov. Pre túto skupinu sme sa rozhodli pre to, že je to čas kedy sa deti zoznamujú s novými 

kamarátmi a stávajú sa súčasťou iných komunít ako doposiaľ (Vágnerová, 2012) a tiež je to čas, 

kedy prichádzajú do kontaktu napríklad s prvými pornografickými snímkami (Randel a Sanchez, 

2016). Náš výber vzorky ovplyvnil aj fakt, že doposiaľ pretrváva v spoločnosti domnienka, že 

práve toto obdobie je latentné a so sexualitou sa príliš nespája (Freud, 2016), čo nás viedlo 

k tomu, aby sme tento jav overili.  Ďalšou z podmienok bolo, aby rodičia z daných rodín žili so 

svojimi deťmi na území Českej alebo Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie sme učinili na 

základe toho, že sa Česká a Slovenská spoločnosť podľa rôznych sociálnych, demografických 

a iných údajov na začiatku deväťdesiatych rokov stali veľmi podobnými. Bol to výsledok nie len 

hospodárskej politiky ale niekoľko ročná skúsenosť so zjednocujúcim sovietskym modelom 

(Musil, 1993). Participantmi pilotnej štúdie boli 5 rodičia detí v mladšom školskom veku. 
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Konkrétne sa jendalo o vek 7-10 rokov. Medzi participantmi boli 4 matky a jeden otec, ktorí boli 

rodičmi spolu 4 chlapcov a 2 dievčat v mladšom školskom veku. Jedna matka so synom 

pochádzajú z Českej republiky, kde celý život žijú a zvyšný 4 rodičia s ich deťmi pochádzajú zo 

Slovenskej republiky, kde aktuálne žijú.  

Etické aspekty 

 Vzhľadom k tomu, že sme si vedomí citlivosti riešenej témy, sme ubezpečili všetkých 

participanotov, že rozhovory budú nahrávané, anonymizované, a neskôr vymazané. Všetci 

participanti museli pred začiatkom interview podpísať informovaný súhlas o zhotovení 

zvukového záznamu a s použitím získaných informácií na potreby pilotnej štúdie.  

Výsledky pilotnej štúdie 

 V rodinách sme identifikovali niekoľko rôznych diskurzov o sexualite. Dve matky uviedli 

úplne otvorenú a úprimnú komunikáciu so svojimi deťmi, vo svojich výpovediach však 

zdôraznili vekovo primerané podanie informácií. Ostatní rodičia sa snažia odpovedať tiež 

pravdivo a primerane, no len spomínané dve matky komunikujú s deťmi skutočne transparentne 

a ich spôsob komunikácie by sa dal prirovnať k občianskemu alebo liberálnemu diskurzu ako ho 

identifikoval Lukšík (2013).  Ostatní rodičia inklinujú skôr k vedeckému diskurzu zameranému 

na biológiu. Svoje deti rodičia vyslovene klamali len v jednom prípade. Jednalo sa o situáciu, 

kým ešte deti boli v predškolskom veku a išlo o tému rozmnožovanie. Rodičia deťom povedali, 

že deti nosí bocian. Jedna matka uviedla, že so svojím synom nekomunikuje o sexualite vôbec 

a túto zodpovednosť prenáša na svoje dospelé dcéry.  

Sexuálne aktivity: Napriek tomu, že Freud (2016) tvrdil, že obdobie mladšieho školského veku 

je pre väčšinu detí v kontexte sexuality latentné, pilotná štúdia potvrdila výskyt sexuálnych 

prejavov u 3 z detí, ktoré v čase výskumu mali 7-10 rokov. Jedna participantka uviedla vysokú 

sexuálnu aktivitu v mladšom školskom veku u jej dcéry, ktorá bola v dobe realizácie výskumu už 

dospelá. Prejavy boli zvyčajne manifestované v podobe hry s genitáliami, polúcií, erekcie 

a spomenutá bola aj detská masturbácia. Spomínanú hru s genitáliami opísala matka 10 ročného 

syna (2021): „Sem tam sa pohrá s penisom, ale on to myslí tak zo srandy. Keď sa ide napríklad 

sprchovať tak behá po dome holý, niekedy sa hanbí, a upozorňuje ma aby som sa nedívala, 

pretože je nahý a zakrýva sa. Niekedy sa naopak popretŕča, tak normálne (smiech). Myslím si, že 

toto je zdravšie, ako keby také prejavy nemal.“ Jedna participantka sa vyjadrila k reakciám iných 

rodičov na prejavy sexuality, ktoré majú deti v jej okolí: „Mám kamaráta, ktorý má dve deti. 
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Opustila ich mama a chlapec to zvláda zle a chýba tam žena. Chlapec má 10 rokov a akejkoľvek 

žene prikladá hlavu k prsiam, dotýka sa ich, díva sa spoza dverí na to, ako sa ženy prezliekajú 

a podobne. Otec mu na to nič nepovie. Môjmu synovi to napríklad vadilo a povedal, že by sa na 

mňa a moju priateľku nemal takto dívať nikto, lebo my dve sme len jeho. A vysvetľovala som 

kamarátovi, že v tomto veku už by to jeho syn nemal robiť. To je presne ako stále hovorím, že 

rodičia, ktorí normálne vidia, sú často viac slepí ako ja, nevidiaca“ (nevidiaca matka 10 ročného 

syna, 2021). Okrem sexuálnej aktivity a reakcie, alebo skôr nereagovaniu spomenutého rodiča na 

sexuálnu aktivitu, tu participantka popisuje aj pomyselnú „slepotu,“ ktorú pozoruje u iných 

rodičov. Ignorovanie či prehliadanie takéhoto správania sme identifikovali v niekoľkých 

odpovediach a týkali sa zväčša tabuizácie témy v mladosti, detstve a dospievaní participantov. 

Na základe týchto odpovedí sme si určili túto „slepotu“ ako významovú kategóriu v rámci 

kódovania (obr. 2.) 

Komunikácia o sexualite: S výnimkou jedného rodiča všetci deklarovali verbálne prejavy 

sexuality v podobe zvedavosti, ktoré deti demonštrovali rôznymi otázkami týkajúcimi sa 

sexuality a vzťahov. Naším zámerom bolo najmä zistiť, či sexuálne správanie motivuje členov 

rodiny ku komunikácii o sexualite. Jedna matka synovi vysvetlila, čo sa presne deje, nakoľko sa 

syn sám opýtal, prečo sa mu stala dáná situácia. Konkrétne išlo o polúciu a rannnú erekciu: „Keď 

mal 9 rokov, mal dva mokré sny. Prišiel za mnou a povedal mi, že sa asi pocikal, ale nie je to 

úplne také. Tak som mu to normálne vysvetlila. Prečo sa to stane a tak“ (nevidiaca matka 10 

ročného syna, 2021). Táto participantka komunikuje so snom bežne o sexualite úplne otvorene 

a preto mu pravdivo vysvetlila aj spomenutú situáciu. Dvaja participanti uviedli ignorovanie 

všetkých prejavov a dvaja participanti uviedli, že fyzické ani verbálne prejavy sexuality 

nepostrehli. 

Možnosť vplyvu správania, či neverbálnej reakcie na budovanie povedomia o sexualite 

a jej vnímania neuviedol priamo v rozhovore ani jeden z rodičov. Niektoré zo znakov implicitnej 

formy komunikácie o sexualite opísali všetci účastníci. Jednalo sa napríklad o tému nahoty. 

Všetci participanti uviedli, že pred svojimi deťmi sa nahí neskrývajú. Jeden rodič spomenul, že 

sa snažia zatvárať do miestnosti mimo detí počas prezliekania, no ak dieťa do miestnosti vojde, 

nepredstavuje to pre nich problém. Tiež všetci participanti uviedli, že podobné správanie 

prejavujú aj ich deti, pričom štyria z nich priamo povedali, že ich deti sa takto správajú pre to, že 

toto správanie od nich “odpozorovali” bez toho, aby sa na túto tému explicitne rozprávali. Matka 
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7 ročnej dcéry (2021) priamo povedala: „Dcéra nemá problém chodiť nahá, ale nič extrémne. 

Ona vidí u starších súrodencov, že sa zamykajú v sprche, tak máva aj ona také, že sa zamkne. 

A povie aj, že sa chce sama osprchovať a keď tam vojdem, tak si zakrýva bradavky a genitálie. 

Ale nemá problém napríklad sa vyzliecť počas toho, ako si hľadá pyžamo.“ Vo výroku matka 

opisuje práve odpozorované správanie od starších súrodencov.  

Cielená školská edukácia: Čo sa týka formálnej vzťahovej a sexuálnej výchovy v škole, 

dvaja participanti hovorili o vedeckom diskurze v súvislosti s rozmnožovaním, ktorý bol 

realizovaný na hodinách biológie. Tento diskurz bol zameraný výhradne na biológiu, nie na 

medziľudské vzťahy či iné zložky sexuality. Jeden z participantov opisuje aspekty sexuálnej 

výchovy v triede, ktorú navštevuje jeho dcéra nasledovne: „Majú teraz prírodovedu a tam 

preberajú človeka a bola tam jedna kapitola, ktorá bola prenechaná na rodičov keďže bol 

lockdown a mali si to prebrať deti v rámci samoštúdia doma. Môžem aj odfotiť ako to vyzerá, je 

to len žltý rámček v ktorom je napísané „rozmnožovacia sústava ľudí, mužská pohlavná bunka je 

spermia a ženská pohlavná bunka je vajíčko, tie sa spoja a volá sa to počatie. Vznikne plod, 

ktorý rastie v bruchu ženy 9 mesiacov a potom sa narodí bábätko. To je všetko“ (otec 7 ročného 

syna a 10 ročnej dcéry, 2021).  

Príznaky implicitnosti: V rozhovoroch sme však postrehli aj niekoľko priamych, ale aj 

nepriamych odkazov smerujúcich k implicitnej sexuálnej výchove. Jej znakom bola napríklad 

zmienka komunikácie starších sestier s mladším bratom. “Viem, že s ním riešili aj porno 

napríklad, lebo sa hráva veľa hier a považovala som to za vhodné a veľmi ma potešilo, že sa 

s ním o tom porozprávali, pretože oni mu aj vedia k tomu povedať viac ako ja a nedostáva sa mu 

to akoby od takej autority, aj napriek tomu, že sú staršie. Ale on sa s nimi o tom veľmi nechcel 

rozprávať. Nikdy sa o to nezaujímal. Viem, že sa dozvedel v rámci toho rozhovoru nové veci. 

Napríklad si myslel, že asi niečo také na internete už videl, ale myslel si, že tie ženy to bolí. Mal 

o tom mylné predstavy. Myslel si, že pri tom ženy trpia, no sestry mu vysvetlili, že to tak nie je” 

(matka 10 ročného syna, 2021). Participantka priamo opísala, že má vedomosť o tom, že jej syn 

sa dostal k sexuálnemu obsahu na internete a nakoľko nemal o problematike žiadne informácie, 

obsah si nesprávne vysvetlil. Tá istá matka spomenula nepriame a neriadené sexuálne 

vzdelávanie vo viacerých kontextoch: “V škole im vraveli starší žiaci, že sa o tom neskôr budú 

učiť, no oni to ešte nepreberali. Ale už viac krát sme sa ho pýtali aj my alebo dcéry, či sa o tom 

v škole deti bavia a povedal, že áno” (matka 10 ročného syna, 2021). Táto matka sa vyjadrila ku 
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komunikácii na tému homosexuality tiež ako o téme, ktorú jej syn rieši pravdepodobne skôr 

s rovesníkmi: “Podľa mňa to v škole riešia, možno aj v kontexte, že to je niečo zlé, ale myslím si, 

že on to tak neberie, a to aj vďaka tomu kamarátovi mojej dcéry”  (matka 10 ročného syna, 

2021). Tieto výroky tiež potvrdzujú, že získavanie neregulovaných informácií, tento raz od 

starších žiakov na základnej škole je realitou. Ďalšia participantka explicitne popisuje obavy 

z neregulovaného obsahu, s ktorým prichádzajú deti do styku v komunite svojich priateľov, ale 

aj v médiách: “Ja si myslím, že v prvom rade treba deti oboznámiť s realitou už na prvom stupni 

aby potom neboli zaskočené, a keď sa niečo dozvedia od rovesníkov, aby neboli v šoku, alebo 

prekvapené, či sklamané, prečo mu to nepovedali už doma. Aby sa to dieťa necítilo hlúpo, alebo 

aby nemalo naivné predstavy. Je to všade, v televízii, vidia to tie deti čo sa deje. My mu v tom 

nebránime a myslím si, že sa to ani veľmi nedá ovplyvniť, jedine že by dieťa chodilo spať už 

o šiestej večer” (matka 10 ročného syna, 2021). Jedna participantka sa k otázke ohľadom toho, 

odkiaľ čerpajú jej deti informácie o sexualite vyjadrila nasledovne: „Myslím, že u všetkých to 

bolo podobné. Ja som úplne naklonená takým veciam, že by som sa o tom úplne otvorene 

rozprávala, ale vôbec. Neviem odkiaľ čerpajú informácie všetci, možno jeden od druhého. Ale 

nepýta sa ma nikto nič. Ani jeden z tých starších to tak nemal. Ja mám dvojičky chlapca a dievča, 

tak oni si možno vystačili. Ja som len jedno dieťa vlastne nikdy nemala. Oni takí neboli a ani iné 

deti nemali také sexuálne prejavy, ani že by na seba veľmi takto upútavali pozornosť. To nie. Ja 

som taká, že aj z toho zdravotného hľadiska ani dotyky, také tie kamarátske veľmi nie, hlavne 

teraz keď je tá situácia s koronou a už rok žijeme v takej situácii, takže s nikým ani sa nejako 

netreba dotýkať. Ale aj pred tým ja som nebola veľmi takým veciam naklonená, chcela som, aby 

si dávali pozor aj na cudzích, predsa len aj všelijaké črevné virózy sa šíria. Ono to už je tak 

jedno z druhým, možno to súvisí, že sme v tomto potom celkovo takí rezervovanejší, neviem“ 

(matka 7 ročnej dcéry, 2021). Okrem toho, že  tu participantka priamo hovorí o komunikácii 

o sexualite v okruhu rovesníkov, opisuje aj vlastnú neistotu, s ktorou sa jej spája táto 

problematika. Neistotu opisuje aj ďalšia matka, ktorá ju pomenúva v kontexte predstavy 

o ideálnej sexuálnej výchove: „Neviem úplne. A ani neviem ako. Ale myslím si, že na školách by 

to určite malo byť, lebo aj pre rodičov, čo sme neboli tak vychovávaní, nevieme, ako sa s deťmi 

o tom rozprávať a myslím si, že toto by nám pomohlo. Nejaké základy by tam určite mali byť. Ja 

si to neviem úplne predstaviť, lebo nie som z tej oblasti. Nebola by som rada, ak by sa v škole 

učili napríklad masturbovať, ako to prezentujú v televízii. Som rada, že sa s ním o tom 
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rozprávajú moje dcéry, lebo ja sa o tom naozaj s ním rozprávať neviem“(matka 10 ročného syna, 

2021). Okrem zjavnej neistoty v tom, ako by sa mala so svojim dieťaťom rozprávať o sexualite, 

matka tiež poukazuje na prezentáciu sexuality v televízii. Neistota bola práve jednou z kategórií, 

ktorú sme si na základe výskumu zadefinovali ako jednu zo signifikantných čŕt, ktorú 

participanti vnímali v súvislosti so sexuálnou výchovou. Vzťahy jednotlivých kategórií opisuje 

obr. 2.  

Zaujímavé výsledky spojené s implicitnosťou sexuálnej výchovy priniesli aj otázky na 

rodičov v téme sexuálneho vzdelávania, ktoré prežili počas svojho školského veku oni. Všetci 

participanti spomenuli, že sa nestretli počas svojho detstva alebo dospievania so žiadnou 

explicitnou formou vzťahovej a sexuálnej výchovy. O vzťahoch a sexualite komunikovali 

predovšetkým s rovesníkmi. Jedna z participantiek uviedla: “Myslím, že rodičia sa s nami o tom 

nerozprávali. Ak, tak len okrajovo. Všetko sme sa podozvedali od kamarátov, v televízii boli 

takéto veci zakázané” (matka 10 ročného syna, 2021). Podobný scenár potvrdila aj  ďalšia 

participantka: “Sexuálna výchova bola za detstva tabu. V okruhu kamarátok sme si skôr 

povedali. V škole nič. Tam sme nič také nemali. By som povedala, že za totality keď som chodila 

na základnú tam nič také nebolo. Vlastne ja som išla na zdravotnícku školu, takže mi to 

nechýbalo, ja som sa všetko čo som potrebovala dozvedela tam. A na základnej škole to bolo od 

kamarátov a tak. Zo strany rodičov nič” (matka 7 ročnej dcéry, 2021). V troch prípadoch 

participanti uviedli stret s literatúrou zameranou na vzťahy či sexualitu, pričom v jednom prípade 

bola táto literatúra svojvoľne vyhľadaná a zakúpená: “Na toto si pamätám do dnes. Tým, že mám 

40 rokov a som nevidiaca, to bolo také absurdné a nebolo nič písané Braillovým písmom. 

Dostali sme takú brožúrku, kde bolo napísané, ako používať tampón a vložky. Moja mama si to 

pozrela a poslala ma za otcom, vraj on mi to vysvetlí. Tak som s ním trénovala lepenie vložky 

a keď to prišlo, tak som z toho bola aj tak mimo. Riešila som to teda skôr s otcom ako s mamou. 

Učitelia vtedy z toho boli takí, že veď nič také sa nedeje a nikto to nerieši. A poviem to na tvrdo, 

keď som zistila, že existuje nejaké telo, s ktorým sa dá niečo robiť, to si tiež pamätám. To som 

mala skenovací počítač a keďže v Braillovom písme žiadne knižky neboli, tak som si kúpila 

encyklopédiu mladej ženy a tam bolo písané o orgazme a na to si pamätám do dnes. Ja som si 

myslela, že som chorá a nevedela som, dovtedy, čo sa to so mnou deje. No a zistila som, že nie 

som ani chorá, ani šibnutá. Vyriešila som si to takto sama a nikoho som sa nepýtala, pretože som 

ani nevedela, koho by som sa na to mala pýtať” (nevidiaca matka 10 ročného syna, 2021). 
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V druhom prípade dostala participanta knihu od lekárky: “Mohli sme sa to dozvedieť len z domu 

od rodičov alebo z kníh. Ja som mala takú knihu a z nej som sa to dozvedela. Nie od rodičov, ja 

som sa ich doma na také veci nepýtala. Neviem, odkiaľ som mala tú knihu. Bolo to od lekárky 

a kniha sa volala heterosexuálne vzťahy. Bola to ale kniha pre starších. A možno som mala ešte 

nejakú knihu o dospievaní zo školy ale vôbec si to nepamätám a nie som si istá” (matka 10 

ročného syna, 2021). Obe tieto skúsenosti s literatúrou o sexualite však boli nadobudnuté až 

v období dospievania. V mladšom školskom veku uviedol stret s literatúrou o sexualite jeden 

participant: “Rodičia nám asi vysvetlili niečo a pamätám si, že keď sme boli malí so súrodencami 

tak nám aj kúpili knižku „odkiaľ som prišiel.“ Tam nám to bolo vysvetlené tieto témy. Ale v tej 

dobe, neviem či sa to nejako riešilo. Nemám ale ani pocit, že by bolo niečo veľmi tabuizované 

alebo zakazované zo strany rodičov. Máme staršiu sesternicu, u jej mamy sme bývali často cez 

prázdniny a ona nás brávala všelikde so svojim frajerom, tak sme to mali v priamom prenose ako 

sa bozkávali, nepamätám si to, ale asi aj ona nám všeličo rozprávala a vysvetľovala” (otec 10 

ročnej dcéry a 7 ročného syna, 2021). Tento participant okrem explicitných informácií uviedol 

tiež formu implicitných informácii, prostredníctvom pozorovania správania svojej sesternice. 
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Obr. 2: Pojmová mapa opisujúca vzťahy medzi kódmi - významovými kategóriami 

a podkategóriami. 

Diskusia a záver 

  Prostredníctvom pilotnej štúdie o diskurze o sexualite u detí v mladšom školskom veku 

sme zistili, že s nejakou formou diskurzu o sexualite sa stretávajú všetky deti. Na základe 

realizovaných interview, ale i teoretických poznatkov si dovolíme tvrdiť, že minimálne 

implicitná forma sexuálnej výchovy sa odohráva v každej komunite či inštitúcii.  

 Z odpovedí všetkých piatich participantov sme zistili, že so sexuálnou výchovou, ktorú 

doma realizujú so svojimi deťmi sa spája neistota, ktorá zahŕňa nevedomosť i obavy, otvorenosť, 

v rámci ktorej hovorili o pravde, úprimnosti a prirodzenosti a v neposlednom rade o „slepote,“ 

ktorá bola najmä implicitne popísaná v kontexte prejavov sexuality a spojená s tabu okolo nej. 

Vzťahy medzi týmito kategóriami sú vyjadrené prostredníctvom obr. 2.  

Ako hlavné aspekty sexuálnej výchovy sme určili práve komunikáciu v rodine, reakcie na 

sexuálne prejavy a sexuálnu výchovu v prostredí školy. Tieto komponenty opisovali ako dôležité 

v rámci sexuálneho vzdelávania aj Vymětal (2004), Prevendárová (2013) a Lukšík (2010). 
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Priame a zámerné formy  sexuálnej výchovy v rodinách sa vyskytli len u dvoch participntiek 

v podobe kombinácií rôznych diskurzov o sexualite. Išlo o na jednej strane vedecký a biologický 

diskurz, ale tiež o občiansky a diskurz spojený s HIV/AIDS (Lukšík, 2013). V prostredí školy 

opisovali rodičia detí v mladšom školskom veku v rámci sexuálnej výchovy len vedecký 

a biologický diskurz, čo potvrdzuje aj Lukšík a Marková (2010). Explicitnú sexuálnu výchovu 

sme ako reakciu na prejav sexuality zistili len v jednom prípade. V tomto prípade matka synovi 

otvorene vysvetlila, prečo sa stretol s polúciou, ako presne funguje a objasnila mu nie len 

biologické, ale aj emocionálne súvislosti. Ostatní participanti v prípade výskytu sexuálnych 

prejavov nereagovali. Jedna matka dokonca, potvrdila, že so synom nekomunikuje o témach 

intimity a sexuality vôbec. K podobným výsledkom sa dopracovali aj Popper a kol. (2005), ktorí 

zistili, že 0% rodičov na Slovensku komunikuje o spomínaných témach so svojimi deťmi 

otvorene. Naše výsledky sa zhodujú aj s Friedrichom (1997), ktorý tvrdí, že prejavy sexuality sú 

bežné aj v mladšom školskom veku, aj napriek tomu, že Freud (2016) považoval toto obdobie za 

latentné a výskyt sexuálnych prejavov za zriedkavý. Existenciu prejavov explicitne aj implicitne 

potvrdili 4 participanti. 

Všetky spomínané formy sexuálnej edukácie, teda komunikácia o sexualite, reakcie na 

sexuálne správanie a školská sexuálna výchova, môžu byť aj implicitné a nepriame. Implicitné 

formy nepriamej sexuálnej výchovy možno rozdeliť na verbálne a neverbálne. Medzi verbálnu 

implicitnú sexuálnu výchovu môžeme zaradiť napríklad časté rozhovory s priateľmi 

a rovesníkmi, ktorí dieťaťu nemusia poskytnúť vždy pravdivé a objektívne informácie 

o sexualite a vzťahoch (Popper, 2005). Tieto informácie pochádzajú z neznámych zdrojov, ktoré 

nemusia byť relevantné, prípadne sa mohli k ich poskytovateľom dostať tiež implicitnou 

nekontrolovanou formou, napríklad prostredníctvom médií alebo odpozorovaním z rôznych 

situácií, ktoré mohli byť dezinterpretované. Medzi neverbálne implicitné zdroje neregulovanej 

sexuálnej edukácie, ktoré môžu byť tiež nezriedka dezinterpretované, patria aj médiá či internet 

(Kamanová, 2014) a tiež signály, gestá, či formy správania, ktoré deti prirodzene vnímajú a či už 

vedome alebo podvedome si ich svojim spôsobom interpretujú (Smetáčková, 2006). Náš pilotný 

výskum poukázal aj na to, že ignorácia prejavov sexuality, či už sa jedná o telesné alebo slovné 

prezentácie, môže znamenať práve implicitnú sexuálnu výchovu, a teda môže deťom posunúť aj 

skrytú, nevypovedanú informáciu (Smetáčková, 2006). 
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 Myslíme si, že je potrebné sa problematike venovať aj v ďalšom výskume pre získanie 

podrobnejšieho prehľadu o tom, k akým neregulovaným informáciám sa môžu deti dostať a tiež 

z akých rôznych zdrojov tieto informácie pochádzajú. Ďalší výskum by bolo pre zvýšenie 

saturácie vhodné realizovať s väčšou vzorkou participantov. Pokladáme za nutné a nesmierne 

dôležité rozširovať povedomie o existencii implicitnej sexuálnej výchovy vo všetkých 

komunitách ktorých sú deti súčasťou. Tiež si myslíme, že by o nej malo byť zvýšené povedomie 

v oblasti pedagogickej a psychologickej praxe. V rámci sexuálnej výchovy a výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu na školách je potrebné, aby pedagógovia počítali aj s možnými 

miskoncepciami či predstavami, ktoré si žiaci vytvárajú prostredníctvom implicitnej sexuálnej 

výchovy. Brať ohľad na implicitne získané poznatky o sexualite je však nutné aj v rámci 

psychologickej praxe u detských či školských psychológov a tiež u rodičov, ktorí realizujú, alebo 

práve naopak nerealizujú sexuálnu edukáciu v prostredí domova. Neregulovaná sexuálna 

výchova totiž môže mať na deti negatívny a neželaný vplyv, čo môže následne viesť 

k traumatizujúcim momentom alebo epizódam a ovplyvniť ich vývin sexuality a vnímanie 

vzťahov všeobecne.  
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Abstrakt: Zatiaľ čo dlhodobo zavedené chápanie monogamie a non-monogamie ako polárnych 

opozít bolo dekonštruované, priestor pre experimentáciu medzi monogamiou a non-monogamiou 

(proces fluidnej tranzície, v ktorej sú kategórie „monogamný“ a „non-monogamný“ zmazané) 

nebol dostatočne analyzovaný. Posun od mono/poly binarity otvára vágny a hraničný priestor, 

kde transformácia normatívnych kultúrnych štruktúr podlieha skúsenostiam „opúšťania 

konvenčnej monogamie a posun k menej konvenčnej polyamorii“. Títo jedinci môžu zotrvávať 

v takzvanom „ohnisku hraničnosti“ (Greco & Stenner, 2017), v stave medzi (tradičná 

monogamia a referenčná konsenzuálna non-monogamia), ak sa im nepodarí úspešne prejsť do 

polyamorie. V závislosti od ich úspechu pri formulovaní nových pravidiel a noriem v interakcii 

s ich intímnymi partnermi, môže byť umiestnenie v ohnisku hraničnosti krátke alebo dlhšie, 

frustrujúce alebo obohacujúce, a môže viesť buď k prechodu do polyamorie, alebo k návratu 

späť na ich štartovaciu pozíciu. Táto štúdia sa snaží popísať trajektórie prechodu jedincov od 

monogamie k polyamorii. Na ich preskúmanie sme uskutočnili 22 naratívnych interview 

s jedincami, ktorí sa identifikovali ako polyamorní. Rozhovory boli doslovne prepísané 

a analyzované pomocou kategoriálno-obsahovej analýzy. Výsledky naznačujú, že existujú tri 

typy umiestnenia v „ohnisku hraničnosti“: návrat do stavu monogamie/single, vybudovanie 

udržateľnej polyamornej siete, a naďalej zotrvávanie v stave neistoty v hraničnej fáze. Naše 

výsledky tiež naznačujú, že stigma ohľadom polyamorie je stále rozšírená, na základe čoho majú 

polyamorne identifikovaní jedinci potrebu budovania vlastnej komunity. Implikácie našich 
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výsledkov pre budúci výskum sú diskutované v smere, ako optimalizovať začlenenie 

konsenzuálnej non-monogamie do všeobecnej spoločnosti. Taktiež tvrdíme, že je potrebný ďalší 

výskum skúmajúci procesy tranzície z monogamie do polyamorie, nakoľko je táto oblasť stále 

málo preskúmaná.   

 

Kľúčové slová: monogamia, konsenzuálna non-monogamia, polyamoria, ohnisko hraničnosti 

 

Abstract: While the long-established understanding of monogamy and non-monogamy as polar 

opposites has been deconstructed, the space for experimenting between monogamy and non-

monogamy (the process of fluid transition where categories “monogamous” and “non-

monogamous” are blurred) has not been systematically analysed. Moving beyond the mono/poly 

binarity opens up a fuzzy and liminal space, where the transformation of normative cultural 

structures succumbs to the experience of “abandoning conventional monogamy and moving 

towards less conventional polyamory”. These people may remain in the so-called “liminal 

hotspot“ (Greco & Stenner, 2017), a state in-between (traditional monogamy and referential 

consensual non-monogamy) if they do not succeed to cross over fully into the polyamory realm. 

Depending on their success to formulate new rules and norms in interaction with the to-be 

intimate partners, this placement in the liminality hotspot may be short or longer, frustrating or 

rewarding, and leading either to a move to a full polyamory lifestyle or return to their starting 

point. This paper aims to describe the pathways of people who, being dissatisfied in monogamy 

decided to walk out the ethical and consensual non-monogamy. In our study, we conducted 22 

narrative interviews with people who identify as polyamorous. Interviews were transcribed 

verbatim and analysed using categorical-content analysis. The results indicate that there are 

actually three possibilities for coping with the fact of self-placement into the “polyamory 

liminality hotspot”: returning to monogamy/single status, building a sustainable polyamory 

network, and remaining in the uncertainty of the transitory phase. Our results also indicate that 

stigma around polyamory is quite prevalent and for this reason, people who practice polyamory 

tend to build their own community. Implications of these results for future research are discussed 

in a way of how to optimize the inclusion of consensual non-monogamy into the general 

community. What’s more, while the exploration of the process of transition from monogamy to 
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polyamory is still undertheorized, we argue more research is needed to continue to investigate 

this confusing innovation in intimate subjectivity. 

 

Key words: monogamy, consensual non-monogamy, polyamory, liminality hotspot 

 

Úvod  

 Polyamoria je označením vzťahov, v ktorých sa jedinci romanticky a/alebo sexuálne 

angažujú s viacerými partnermi naraz v jednom čase. Emocionálne intímne vzťahy, ale nie nutne 

sexuálne, taktiež spadajú do kategórie polyamorných vzťahov (Klesse, 2006; Scherrer, 2010). 

Polyamorní jedinci konceptualizujú ich vzťahy ako “eticky non-monogamné”, pretože všetci 

zainteresovaní v tomto type partnerstva sú si vedomí tohto usporiadania viacerých vzťahov, a 

zároveň s týmto vzťahovým usporiadaním dobrovoľne súhlasia (Klesse, 2006; 2011).  

 Pozornosť venovaná konsenzuálnej non-monogamii sa vo výskume, ako aj v laickej 

spoločnosti za posledné dve desaťročia intenzívne zvýšila. Zvýšený záujem (a čoraz väčšiu 

zvedavosť) o tento typ partnerstva zachytila autorka Moors (2017), ktorá na internete 

zdokumentovala postupný nárast vyhľadávania pojmov „otvorené vzťahy“ a „polyamoria“ medzi 

rokmi 2006 a 2015. Údaje o vyhľadávaní týchto pojmov na internete sú však len jedným 

ukazovateľom toho, ako uvedomenie si aj iných možností vzťahov okrem monogamie vo svete 

narastá. Ďalším ukazovateľom, ktorý potvrdzuje záujem o non-monogamné vzťahy, sú empirické 

dáta referujúce o narastajúcom počte prívržencov non-monogamie. Napríklad dva prieskumy, 

ktoré boli realizované v roku 2009 a 2010 so vzorkou získanou na základe dostupného výberu 

pojednávajú o tom, že 5% respondentov týchto prieskumov reportovalo o tom, že sa aktuálne 

angažujú v non-monogamii (Rubin et al., 2014). Čo viac, nedávne odhady získané na základe 

národných reprezentatívnych vzoriek referujú o tom, že 2,4% canadskej populácie (Fairbrother et 

al., 2019) a 4% americkej populácie (Levine et al., 2018) sú v súčasnosti v otvorenom vzťahu. 

Ak sa pozrieme na to, koľko jedincov má skúsenosť s non-monogamiou, odhady sú omnoho 

vyššie. Dve veľké národné vzorky v Kanade (reprezentatívna vzorka) a v USA (reprezentatívna 

vzorka single dospelých jedincov) hovoria o tom, že približne 20% ich respondentov uviedlo, že 

boli súčasťou non-monogamného vzťahu (Fairbrother et al., 2019; Haupert et al., 2017). Rubel & 

Burleigh (2020) odhadujú, že v USA je aktuálne okolo 1,44 milióna jedincov, ktorí sú 

prívržencami polyamorie. Zároveň sme za posledné roky zaznamenali aj výrazný nárast 
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výskumu, ktorý skúma širokú škálu vzťahov, ktoré sú konsenzuálne non-monogamné (Brewster 

et al., 2017).  

Podľa Weitzmanovej et al. (2009), existencia alternatívnych vzťahových modelov 

vymedzujúcich sa k monogamii je zapríčinená najmä týmito faktormi:   

- dlhšia životnosť populácie: párová sexuálna/emocionálna exkluzivita je ponímaná 

za ideál, ktorý je v spoločnosti ťažko dosiahnuteľný; 

- vysoká miera rozvodovosti a nárast výskytu nevery; 

- nesúhlas so sériovou monogamiou (zotrvávanie v páre, až kým sa dané dyadické 

fungovanie nerozpadne, kedy jedinci následne vstupujú do nového páru s novým 

partnerom/partnerkou); 

- rodová emancipácia; 

- prístup k internetu, ktorý poskytuje informácie o nových typoch partnerstiev. 

Autori Chamie & Mirkin (2011) tiež tvrdia, že diskusia o manželstve uzatváranom medzi 

osobami rovnakého pohlavia za posledné roky narastá, čo implikuje odklon od partnerstva 

uzatvoreného medzi mužom a ženou, a tým pádom aj od pojmu „jadrová rodina“. 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. To, že jedinci už opúšťajú trend celoživotnej monogamie a majú 

záujem aj o non-monogamné vzťahy môže súvisieť aj s tým, že dnešná spoločnosť má podľa 

Baumana (2002) charakteristiky „tekutej modernity“. Bauman tekutou modernitou myslí 

spoločnosť, v ktorej majú muži a ženy tendenciu nadväzovať slobodnejšie vzťahy, z ktorých sa 

môžu pri zmene okolností ľahko vyviazať a naviazať nové vzťahy. Podobne aj Smiler (2011) 

tvrdí, že partnerstvo sa v priebehu rokov odklonilo od modelu rozhodovania, kedy sa jedinci pri 

výbere možností svojho konania riadili spoločenskou štruktúrou a spoločenskými pravidlami. 

Podľa týchto autorov, dnes je to nahradené väčšou možnosťou uskutočňovať svoje rozhodnutia 

na základe osobného výberu, bez závislosti na očakávaniach spoločnosti či iných inštitúcií. 

Aj keď netriviálne percento populácie sa nejakým spôsobom angažuje v non-monogamii, 

viac jedincov praktizuje skôr sériovú monogamiu (Fisher, 1989; Pinkerton & Abramson, 1993). 

A teda, jedinci sa dnes skôr cyklia vo viacerých dočasných monogamných vzťahoch (Fisher, 

1989; Corbin & Fromme, 2002). Aj napriek tomu, že spolužitie v jednom partnerstve po celý 

život už nie je normou, v západnej spoločnosti je silne zakorenené presvedčenie, na základe 
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ktorého sa od jedincov vyžaduje, aby si našli len jedného životného partnera (Day et al., 2011; 

DePaulo & Morris, 2005) a vo väčšinovej populácii je monogamia (implicitne) pokladaná za 

adekvátnejší a zdravší spôsob angažovania sa v intímnych partnerských vzťahoch (Conley et al., 

2017; Conley et al., 2013; DePaulo & Morris, 2005; Thompson et al., 2018). Výskumy ukazujú, 

že polyamorní jedinci, ktorí cítia lásku alebo sexuálnu túžbu k viacerým partnerom súčasne, 

reflektujú, že sú väčšinovou spoločnosťou stigmatizovaní a patologizovaní (Burris, 2014; Moors 

et al., 2013; Young, 2014). Taktiež výsledky minulého výskumu indikujú, že takmer jedna 

štvrtina jedincov v polyamorných partnerstvách zažila za posledných 10 rokov diskrimináciu už 

len na základe toho, že sú v tomto vzťahovom usporiadaní (Cox et al., 2013). Pre tento, ako aj 

mnohé iné dôvody jedinci v konsenzuálnych non-monogamných partnerstvách strategicky 

uvažujú o tom, komu o svojich partnerských vzťahoch povedia a komu nie (Nearing, 2000; 

Pallotta-Chiarolli, 2010). Taktiež je zistené, že kvôli stigmatizácii niektoré polyamorné komunity 

zostávajú radšej geograficky izolované (Aguilar, 2013). Mosher (2001) tvrdí, že skrytý coming 

out (neodhaľovanie sa) slúži ako seba-protektívna technika, ktorá poskytuje jedincom pocit 

bezpečia a ochrany pred anticipovanou stigmatizáciou.  

V súčasných monogamných vzťahoch je zdôrazňované pravidlo idey párovej exkluzivity, 

ktorým sa myslí princíp limitácie lásky a možnosti mať sexuálny akt len s jednou osobou (pozri 

Ziegler et al., 2015, prehľad o sexuálnej a sociálnej monogamii). Existuje však mnoho variácii 

tohto pravidla, na základe čoho vznikajú rôzne nové vzťahové konfigurácie. V konsenzuálnej 

non-monogamii všetci zainteresovaní uzatvárajú transparentné a konsenzuálne dohody, či sa 

zapoja (respektíve nezapoja) do viacerých súbežných romantických a/alebo sexuálnych vzťahov 

(Conley et al., 2013). Vzťahy, ktoré prestávajú mať monogamnú povahu, prechádzajú 

transformáciou. Vzhľadom na to, že polyamoria je v spoločnosti menej zastúpená, chýba jej 

jasný interakčný rámec. Zapojenie sa do polyamorie prináša takto odhodlaným jedincom 

množstvo intenzívnych a emocionálne náročných skúseností. Praktizovanie polyamorie 

ponecháva jej prívržencov zmätených, pokiaľ ide o spoločenské požiadavky a zodpovednosti 

s tým spojené, nakoľko stále neexistujú predom stanovené rámce, ktoré by univerzálne riadili 

interakcie odohrávajúce sa v polyamorných partnerstvách. Preto je typické, že polyamorní 

jedinci si vytvárajú viacnásobné a často diferentné príbehy o nich samých, ktoré zároveň 

podliehajú rôznym obmenám, nakoľko títo jedinci nemajú preddefinovaný model hovoriaci 

o tom, ako by to v tomto vzťahovom usporiadaní malo fungovať (pozri Barker, 2013).   
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Podľa Domínguezovej et al. (2017) „stávanie sa polyamorným“ je proces, ktorý v sebe 

zahŕňa transformáciu konfigurácie elementov, ktoré tvorili základ toho, čo sa považuje za 

„normatívne monogamné“. Podľa týchto autorov, v tomto procese je dôraz na zmenu interných 

emocionálnych stavov, ktoré sú vyvolávané špecifickými udalosťami (ako je napríklad videnie 

partnera, ktorý predtým fungoval len monogamne, zrazu sa emocionálne a sexuálne sa 

angažovať s niekým novým). Takéto situácie si vyžadujú zmenu vnútorného nastavenia 

a schopnosť to prijať, pochopiť a nájsť stratégie, ako s touto skúsenosťou a týmto novým 

emocionálnym stavom emočne vysporiadať (byť schopný fungovať vo viacerých súbežných 

vzťahoch).  

Prechod medzi monogamiou a polyamoriou je proces, v ktorom sa odohráva opúšťanie 

„normatívnych monogamných pravidiel“ a osvojovanie si pravidiel, ktoré sú charakteristické pre 

polyamoriu. V tomto kontexte je možné nazerať na proces „stávania sa polyamorným“ z pozície 

fenoménu „liminality hotspot“ („ohnisko hraničnosti“).  

Ohnisko hraničnosti  („Liminality Hotspot“) medzi monogamiou a polyamoriou  

Koncept „hraničný“ („liminal“) bol prvýkrát použitý etnológom Arnoldom van 

Gennepom (1909/1960) na popísanie fázy prechodu. Podľa autora sa body obratu uskutočňujú v 

kultúrne a sociálne dôležitých kontextoch jednoznačným prechodom z jednej fázy do druhej. 

Greco & Stenner (2017) však koncipujú odlišné vnímanie liminality v súčasnosti. Podľa týchto 

autorov sa súčasný človek mnohonásobne ocitá v ohnisku hraničnosti, z ktorého neprechádza 

okamžite a jednoznačne do novej fázy. Ľudia zostávajú akoby „uviaznutí“ v stave „medzi“, 

alebo „ani-ani“. Tieto kontexty sa týkajú napríklad zdravia (ohniskom hraničnosti je chronické 

ochorenie), vzdelania (požiadavka na celoživotné vzdelávanie nás umiestňuje do stavu 

premanentnej nedostatočnosti nášho vzdelania), partnerských vzťahov (medzi slobodou 

a manželstvom je veľké množstvo rôzne formalizovaných partnerstiev), dospievania (vynárajúca 

sa dospelosť je koncept, ktorý zhmotňuje postupné, pomalé, váhavé vstupovanie do dospelosti 

a vlastne zotrvávanie v prechodovom období medzi detstvom a dospelosťou). Podľa van 

Gennepa (1909/1960), proces prechodu hranice začína stavom, v ktorom sa odohráva separácia 

od predošlého statusu a končí sa stavom, pre ktorý je typické stotožnenie sa s novým statusom. 

V prípade ohniska hraničnosti sa táto fáza preťahuje na vopred nedefinované obdobie. 

Turner (1969) tvrdí, že ak sa jedinec ocitne v prechodnej/hraničnej fáze, ocitne sa v stave 

„medzi“ a bez statusu – nakoľko jeden status stráca, ale nový musí získať (fáza, kým nový status 
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nie je osvojený, je fáza prechodu). Szakolczai (2009) charakterizuje tieto prechodné stavy 

(ohniská hraničnosti) ako obdobia, v ktorých sa rozpúšťa starý poriadok; opúšťajú sa staré 

pravidlá a rutiny; hranice, ktoré boli nastavené a dodržiavané, sa začínajú stierať; pocit bezpečia 

sa stráca – kde dôsledkom tohto procesu je možné nastaviť nový stav, ktorý jedinec postupne 

nadobudne. Szakolczai tiež tvrdí, že ak jedinec úspešne prejde cez tento hraničný bod, v ktorom 

opúšťa starý stav a nadobudne nový stav, prejde transformáciou jeho subjektivity, pre ktorú je 

tak charakteristický stav znovuzrodenia. Podľa týchto autorov, hraničné situácie sa svojou 

podstatou, ako aj definíciou odlišujú od existujúcich pravidiel, názorov a štruktúr a od toho, čo 

ľudia prirodzene vnímajú za prirodzené a normálne. Tieto situácie narúšajú to, čo je bežné, 

stabilné a pravdepodobné. Hraničné (liminálne) situácie sú v tomto kontexte ponímané ako tie, 

ktorými sa volá po novom poriadku a novej štruktúre, ktorá sa nastaví tým, že sa jedinec do tej 

hraničnej situácie dostane.  

Psychologický fenomén „ohniska hraničnosti“ sa odohráva aj v stave, kedy sa jedinec 

stáva polyamorným. Domínguezová et al. (2017) skúmali, ako je tento hraničný stav medzi 

monogamiou a polyamoriou prežívaný v rámci prípadovej štúdie. Podľa týchto autorov, stav 

„stávania sa polyamorným“ sa dá chápať ako prechod od neúspešných pokusov prispôsobenia sa 

svetu monogamie a pravidlám s tým spojeným, do sveta non-monogamie, kde je možné rozvíjať 

viacero vzťahov súčasne. Autori ďalej tvrdia, že tento prechod je charakterizovaný vysokou 

úrovňou nejednoznačnosti a neistoty v dôsledku nedostatku stanovených kultúrnych noriem 

a existujúcich príbehov hovoriacich o pozícii subjektu v tomto vzťahovom zoskupení. Jedinec 

v ich štúdii síce opustil svet monogamie, ale nebol schopný vojsť do sveta polyamorie. Tento 

hraničný stav bol charakterizovaný pocitmi konfúzie, dezorientácie a psychickej bolesti, čo je 

typické pre tieto hraničné stavy. Jedinec tieto stavy nadobúdal na základe toho, že nebol schopný 

osvojiť si monogamný spôsob angažovania sa v monogamii. Nakoľko nedokázal milovať len 

jednu osobu, cítil veľké pocity viny. Oslobodenie od týchto negatívnych pocitov jedinec zažil až 

vtedy, keď spoznal koncept polyamorie.  

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať, (1) aké trajektórie prechodu od monogamie 

k polyamorii možno identifikovať a (2) ako sa osoby prechádzajúce z monogamie k polymorii 

vyrovnávajú s normatívnymi pravidlami monogamného sveta, a ako si osvojujú normatívny 

systém polyamorického sveta.  
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Metóda a zber dát 

Použili sme výskumnú metódu naratívneho interview (Jovchelovitch & Bauer, 2000). 

Touto metódou sme sa snažili preskúmať, aké typy trajektórií jedinci využívajú na prechod 

z monogamie do konsenzuálnej non-monogamie. Nakoľko sme tento stav (ohnisko hraničnosti) 

chceli preskúmať čo najviac do hĺbky, zvolili sme metódu intenzívneho opakovaného interview 

(Plichtová, 2002). Výskumné rozhovory boli realizované od septembra 2020 do septembra 2021. 

Opakovanými naratívnymi interviews sme participantov iniciovali k tomu, aby rozprávali 

spontánne a nerušene o svojej skúsenosti s tým, ako prežívali prechod medzi monogamiou 

a polyamoriou. Snažili sme sa o to, aby nám participanti čo najviac a do hĺbky zodpovedali našu 

centrálnu otázku, ktorá mala znenie: „Ako vieš, zaujímame sa o výskum polyamorie. Môžeš mi 

povedať o tom, ako si sa stal/a polyamorným/ou, a ako si to prežíval/a?“  

Popis vzorky 

 Vzorku tvorilo 22 participantov (11 mužov a 11 žien), ktorí sa identifikovali ako 

polyamorní. Išlo o zámerný výber participantov. Získavaní boli na základe výzvy uverejnenej na 

sociálnej sieti na facebooku v skupine „Polyamoria v Česku a na Slovensku“ alebo priamym 

oslovením jedincov, o ktorých sme mali známosť, že majú skúsenosť s polyamoriou. Participanti 

boli vo veku od 20 do 51 rokov, priemerný vek bol 32,36 rokov. Sexuálna orientácia 

participantov bola heterosexuálna, homosexuálna, ako aj bisexuálna. 14 participantov v čase 

zberu dát žilo na Slovensku, zvyšných 8 participantov sa nachádzalo v Českej republike.   

Analýza dát 

22 interviews, ktoré boli v našom výskume realizované, boli doslovne prepísané. Pri 

prepisoch našich dát sme zaznamenávali aj paralingvistické aspekty reči. Pri analýze dát sme sa 

súsredili na identifikáciu a popis typov trajektórií prechodov z monogamie do konsenzuálnej 

non-monogamie. Interpretačná analýza dát prebehla podľa kategoriálno-obsahovej perspektívy 

(Lieblich et al., 1998). V tejto analýze sme postupovali tak, že sme z textu vyberali konkrétne 

výroky vzťahujúce sa k jednotlivým typom trajektórií prechodov z monogamie do polyamorie. 

Jednotlivé výroky sme postupne zoskupovali do väčších kategórií vytvorených v priebehu 

analýzy prepísaných interviews (Čermák et al., 2007). Analýza prebiehala v štyroch fázach 

(Lieblich et al., 1998): 1. v prepísanom texte sme si určili podtext na základe výskumných 

otázok; 2. zadefinovali sme si kategórie obsahu; 3. jednotlivé kategórie sme pomenovali; 4. 

následne sme z výsledkov vyvodili závery. 
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Výsledky a ich interpretácia/diskusia 

Našim výskumom sme identifikovali tri typy trajektórií, akými sa jedinci snažia opustiť 

stav monogamie a dostať sa do stavu konsenzuálnej non-monogamie (polyamorie):  

1. návrat do stavu monogamie/bytie v stave single; 

2. vybudovanie udržateľnej siete polyamorie; 

3. zotrvávanie v hraničnom priestore (ohnisku hraničnosti) medzi (ani polyamorný/ani 

monogamný). 

V tejto sekcii tieto tri typy trajektórií bližšie popíšeme, pričom sa sústredíme aj na 

popísanie toho, ako sa polyamorne identifikovaní jedinci vyrovnávali s pravidlami vzťahujúcich 

sa k monogamii, a ako si osvojovali nový systém pravidiel týkajúci sa sveta polyamorie. 

1. Návrat do stavu monogamie/bytie v stave single 

Prvou identifikovanou trajektóriou prechodu medzi monogamiou a polyamoriou je spätný 

návrat do monogamie, respektíve získanie statusu single po odžití si istého času v polyamorii. 

Tento typ trajektórie bol identifikovaný u jedincov, ktorým sa prechod z monogamie podaril, 

avšak následne zistili, že monogamia alebo stav single (byť slobodný) je pre nich viac ideálny 

stav. 

Návrat do monogamie alebo do single stavu po okúsení si polyamorného životného štýlu 

je zapríčinené viacerými faktormi.  

1.A. Návrat z polyamorie do monogamnej konštelácie môže byť spôsobený dosiahnutím 

psychologických cieľov, ktoré si jedinec nevie uspokojiť v konzervatívnom normatívnom 

sociálnom prostredí presiaknutom heteronormativitou. Ilustruje to príbeh participantky 22, ktorú 

pracovne kategorizujeme ako osobu so zvýšenou senzitivitou voči sociálnemu prijatiu. Táto 

participantka demonštrovala tri relatívne samostatné dôvody návratu z polyamorie do 

monogamie, za ktorými však možno vidieť uspokojenie jej potreby sociálneho ocenenia (nízke 

sebavedomie), nízku schopnosť odolávať normatívnemu tlaku majoritného heteronormatívneho 

a monogamno-normatívneho sociálneho prostredia a tiež uspokojenie z vykonania vnútorného 

coming-outu v smere bisexuality. Časovo obmedzené zotrvanie v polyamorii „uspokojilo“ dve 

potreby (zlepšenie sebaobrazu a coming-out) a návrat z polyamorie priniesol úľavu od mono-

normatívneho sociálneho tlaku (stigmy ohľadom  menšinovej polyamornej identity).     

Vrátenie sa naspäť do monogamného vzťahu a opustenie polyamorného životného štýlu 

participantka 22 popísala nasledovne:„Ja by som si polyamorný život aj viac užila za tú chvíľu, 
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kým som v tom fungovala, ale tie reakcie a to nepochopenie, ktoré som zažívala skoro všade, a že 

som o tom ani voľne vlastne nemohla rozprávať, no dlhodobo si to naozaj neviem predstaviť. 

[…] Ja som sa cítila ako v nejakom cudzom meste, bez pochopenia, ale že úplného.“ (P22, 

bisexuálna) 

Vyššie ilustrovaná výpoveď polyamornej participantky 22 pojednáva o tom, že 

nemožnosť nasledovať polyamorný životný štýl sa môže odvíjať od pôsobenia internalizovanej 

sexuálnej stigmy, ktorá sa s menšinovými identitami často spája (Gusmano, 2018; Levy et al., 

2016; McLean, 2007). Pre polyamorných jedincov je aj z tohto dôvodu jednoduchšie svoje 

polyamorné tendencie pred širšou spoločnosťou skrývať (Gusmano, 2018). Je to zapríčinené 

najmä tým, že dominantným (tradičným) diskurzom o romantických vzťahoch je monogamia a s 

ňou spojená párová exkluzivita (Conley et al., 2013). Preto jedinci, ktorí chcú túto normu 

opustiť, to nemajú úplne jednoduché a tento prechod je často zaťažený mnohými negatívnymi 

emóciami (Domínguez et al., 2017).  

Okúsenie polyamorie a následný krok späť do monogamie či single stavu môže súvisieť 

s tým, že jedinec si vďaka polyamornému fungovaniu uzdravil svoju sebaúctu. Trop (1988) 

v prípadovej štúdií popisuje prípad ženy, ktorá na základe rozvíjania viacerých sexuálnych 

vzťahov dosahovala pocit stabilnejšej hodnoty seba, nakoľko mala nepostačujúce vnútorné 

zdroje na to, aby si svoju seba-hodnotu dokázala sýtiť sama. To bol aj prípad participnatky 22: 

„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).” (P22, bisexuálna) 

Tento typ trajektórie môže istým jedincom poskytnúť priestor sa dozretie – môžeme 

hovoriť o tzv. psychosociálnom moratóriu, ktoré Erikson (1968) charakterizuje ako obdobie 

sociálneho, kognitívneho a sexuálneho dozrievania jedinca, t.j.  obdobie, počas ktorého sa 

odkladá robenie dôležitých životných rozhodnutí o definitívnych záväzkoch jedinca. Erikson 

ďalej tvrdí, že práve jedinci, ktorí si nie sú istí svojou identitou, buď sa vyhýbajú 

interpersonálnej intimite, alebo naopak, snažia sa istú úroveň intimity maximilizovať, čo sa môže 
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manifestovať v kompenzačnej potrebe rozvíjať promiskuitné (ale nie hlboko intímne) vzťahy. 

A tu sa môžeme domnievať, že polyamoria umožňuje priestor na dotvorenie identity jedinca. 

Popri tom participantka 22 objasnila svoj vnútorný coming-out smerom k bisexualite, 

ktorý zrealizovala počas polyamornej fázy: 

„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 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.“ (P22, bisexuálna) 

1.B. Okúsenie si sveta konsenzuálnej non-monogamie a následné jeho opustenie nie je 

zapríčinené len pôsobením väčšinových sociálnych očakávaní. Sú aj jedinci, ktorí si pravidlá 

polyamorie úspešne osvoja, avšak reálne okúsenie si tohto vzťahového vzorca ich presvedčí 

o tom, že im to nevyhovuje. Ilustrujeme to na prípade participanta 1, ktorý do polyamorie 

vstupoval s veľkým počiatočným nadšením. Časom však v jeho polyamornom vzťahovom 

zoskupení začali vznikať viaceré nedorozumenia, na základe ktorého sa partneri rozhodli, že 

polyamoriu prestanú ďalej praktizovať a jedinci z tejto polyamornej siete buď ostali single bez 

túžby polyamoriu ešte niekedy v živote viac praktizovať, alebo si vytvorili uspokojivé dyadické 

partnerstvá. Ilustrujeme výrokom P1:  

„Zo začiatku to bolo také, že my budeme veľa cestovať, a my sme mali vtedy naplánované 

Mexiko, Španielsko a Chorvátsko, a neviem, no a cestovali sme, strašne veľa peňazí sme minuli 

na cestovanie, a to ma lákalo, a hovoril som si, že s týmito partnermi budem mať super život, že 

to bude úžasné, a že oni sú obidvaja zrelí, veľa sa pri nich naučím, že budem pri nich rásť, všetko 

v poriadku. No lenže čím som sa prepočítal, bolo vlastne to, že to bolo také (dlhšia pauza, 

premýšľanie), také, ako keby sme robili firemnú reštrukturalizáciu. Že toto sedí, ale nebolo to 

také príliš emočné. Že ou, no že toto chcem, hej? Bolo to časom všetko bez emócii a len také 

racionálne, zároveň tam bolo veľa hádok a my sme sa už aj prestali rozprávať, vyslovene sme 

potom spali aj v separátnych posteliach […] nakoniec sme sa rozišli.“ (P1, homosexuál) 

 1.C. Podobnú skúsenosť má aj participant 10, ktorý do polyamorie vstupoval tiež 

s prvotným nadšením, ktoré však bolo postupne znižované najmä tým, že v ich partnerstve 
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neboli schopní dodržiavať pravidlá, ktoré si vopred títo partneri vzájomne medzi sebou 

určili. Polyamorný vzťah sa im následne rozpadol: 

„My sme bývali ešte, ešte s ďalšími ľuďmi totižto. Ako bolo to v podnájme, a teda boli 

tam, akože ďalší ľudia, s ktorými sme sexuálne interagovali. Čiže (zamyslenie), aké to bolo? 

Pekné časy, veľmi rád na to spomínam, popravde. Hm, lebo, bolo to také, také spolupatričné. 

[…] No a nastala tam taká nevera, že boli sme dohodnutí, že s inými ľuďmi používame kondóm, 

ale oni to následne porušili […] Čiže tam sa to pravidlo porušilo, a aj iné veci sa tam 

porušovali, a tak ďalej. Postupne tam boli aj mnohé iné konflikty, takže toto bolo taký, taký 

klinec. No a (krátka pauza) potom vlastne, ona ako si vzala aj drogu, tak sa to v interakcii s touto 

partnerkou rozpadlo, celé sa to rozpadlo.“ (P10, heterosexuál) 

Anapolová (2010) a Sheffová (2014) zrejme oprávnene tvrdia, že polyamoria je 

komplexnejšia forma partnerstva ako monogamia, minimálne v jej praktikách. Polyamorní 

jedinci sa snažia o efektívnu komunikáciu a nastavenie si hraníc, avšak pôsobením viacerých 

jedincov v jednom partnerstve sa to môže skomplikovať, na základe čoho jedinci polyamorný 

životný štýl opúšťajú.  

Aguilar (2013) tiež zistila, že polyamoria môže byť osvojená len na istý čas. Aguilar 

ďalej tvrdí, že mnoho jedincov po opustení polyamornej komunity o sebe tvrdia, že potreba 

vstúpiť do polyamornej komunity sa spájala s potrebou okúsiť si alternatívny životný štýl 

a pôsobenie v polyamornej komunite bolo pre nich odžitie si fázy ich „búrlivej mladosti“, ktorá 

im nakoniec dopomohla k prechodu do dospelosti.  

2. Vybudovanie udržateľnej siete polyamorie 

Druhým identifikovaným typom trajektórie prechodu z monogamie do konsenzuálnej 

non-monogamie je vytvorenie si fungujúcej polyamornej siete takto angažovaných sa jedincov. 

Z pozície normy monogamie, jedinci v dyadických vzťahoch majú tendenciu očakávať, že ich 

romantickí partneri naplnia mnohé vzťahové potreby, vrátane tých, kde si partneri majú byť v 

monogamnom vzťahu dobrými spoločníkmi; má tam byť dosiahnutá optimálna úroveň vzťahovej 

intimity; partneri si majú vzájomne uspokojovať intelektuálne, ako aj sexuálne potreby (DePaulo 

& Morris, 2005; Finkel et al., 2014).  

Vychádzajúc z Maslowovej hierarchie potrieb, Finkel et al. (2014) tvrdia, že Američania 

v súčasnosti kladú neprimerané nároky na ich manželstvá – od partnerov si vyžadujú plné 

naplnenie fyziologických potrieb, potrieb bezpečia, potrieb spolupatričnosti a lásky, potrieb 
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uznania (sebaúcty), a potrieb sebaaktualizácie – čoho výsledkom paradoxne je nenaplnenie 

týchto potrieb, ako to metaforicky autori pomenovali aj ako „pocit  dusenia sa tým, že tieto 

potreby nie je možné v dyadickom (monogamnom) vzťahu naplniť“. Finkel et al. sa domnievajú, 

že aj keď je konsenzuálna non-monogamia v kontraste k zastávaným kultúrnym hodnotám 

o monogamii, angažovanie sa v konsenzuálnej non-monogamii môže napomôcť k vyriešeniu 

tejto „dilemy dusenia sa v monogamii“ pri jedincoch, ktorí nie sú schopní mať naplnené 

rôznorodé potreby v monogamii. Participanti nášho výskumu, ktorí sa pri prechode z monogamie 

úspešne ukotvili v polyamorii a vytvorili aj sieť viacerých súbežných vzťahov, referovali, že 

práve neschopnosť mať uspokojené všetky potreby v monogamii ich priviedla do polyamorie. 

Takto fungujúci jedinci tiež referovali, že osvojenie si pravidiel polyamorie im nerobilo problém, 

práve naopak, osvojili si ich pomerne rýchlo. Niektorí participanti tiež tvrdili, že osvojenie si 

polyamorného vzťahového fungovania im zlepšilo kvalitu ich života. Ilustrujeme to výrokmi 

participanta 9: 

“Ja som akože, fakt považujem sa za experimentátora, skúšam, skúšam v živote rôzne 

veci. Nebojím sa, nebojím sa výziev […]V rámci aj tohto tu sa cítim akože aj sociálnym 

hackerom. Milovník som a veľmi kreatívny, robím kopec vecí, aktivista a hýbem sa, štyri deti 

mám so štyrmi ženami a mám aj nejaké, ehm, mystické skúsenosti. A tento príbeh začal tým, že 

moja manželská kríza vlastne vyústila do toho, že som začal premýšľať nad, že ako to vlastne 

vyriešiť, ako byť autentický, ako prežívať svoj život. […] otvorilo mi to vlastne cestu do úplne 

akože nových, nových sfér života. […] No. Akože chcem byť proste autentický a neubližovať, 

nenechať si ubližovať a prežívať svoj život spokojne a šťastne tak, ako chcem, v polyamorii.“ 

(P9, heterosexuál) 

 Jedinci s týmto typom trajektórie prechodom do konsenzuálnej non-monogamie začali 

viac rozvíjať svoju autenticitu, ktorá je u nich silno spätá s rozvíjaním viacerých súbežných 

partnerských vzťahov. Jedinci, pre ktorých je angažovanie sa v polyamorii viac prirodzené ako 

angažovanie sa v monogamii, sú viac oslobodení od sexuálnej stigmy; takto fungujúci jedinci 

môžu tiež zažívať pozitívne pocity spájané s non-monogamnými praktikami (reakcia na 

skutočnosť, že ich partner/ka si našiel/la nový vzťah - t. j. jedinec môže zažívať pocit šťastia, ak 

jeho partner/ka cíti radosť v novom vzťahu) (Ritchie & Barker, 2006; Sheff, 2014). Čo viac, 

výskumy s kvalitatívnym, ako aj kvantitatívnym dizajnom práce priniesli zistenia, že participanti 

angažujúci sa v non-monogamných vzťahoch prežívajú vysokú mieru vzťahovej úprimnosti, 
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blízkosti, šťastia, efektívnej komunikácie a vzťahovej spokojnosti (Barker, 2005; Bonello & 

Cross, 2010; Klesse, 2006). Veaux et al. (2014) tiež tvrdia, že angažovanie sa v súbežných 

viacerých partnerských vzťahoch nie je únikom od intimity, ale naopak, intimita je tu len inak 

prežívaná (oslobodená od párovej sexuálnej a emočnej exkluzivity) a non-monogamný životný 

štýl jej prívržencov obohacuje. A teda, participanti, ktorí zistili, že polyamoria je pre nich viac 

prirodzená, omnoho jednoduchšie sa oslobodili od monogamných princípov a sociálnych 

očakávaní väčšinovej monogamnej spoločnosti, a tým pádom si omnoho rýchlejšie 

a jednoduchšie osvojili pravidlá a normy polyamorného sveta.  

Aguilar (2013) robila etnografický výskum v polyamorných komunitách a zistila, že 

v týchto komunitách sa robia frekventované a regulárne porady, na ktorých sa jedinci túžiaci po 

polyamornom živote spoločne snažia o dosiahnutie nového stavu mysle – snažia sa oslobodiť od 

monogamných vzťahových predstáv. To, že prechod do sféry non-monogamie je sťažený silou 

sociálnych očakávaní väčšinovej monogamnej spoločnosti potvrdzujú aj Cascais & Cardoso 

(2012), ktorí zistili, že počas iniciálnej fázy prechodu z monogamie do non-monogamie, je často 

v mysli jedincov sprítomňované patriarchálne uvažovanie. Aby bol prechod z monogamie do 

non-monogamie zjednodušený, polyamorní aktéri si vytvorili nový jazykový slovník, ktorým sa 

snažia osvojiť si adekvátnejšie diskurzívne praktiky na popis toho, čo sa v polyamorii môže 

odohrávať (Ritchie & Barker, 2006). Napríklad slovom „komperzia“ sa popisuje stav radosti, 

keď jedinec vidí alebo vie o tom, že jeho partner/ka je šťastný v prítomnosti niekoho iného. Ak 

non-monogamne túžiaci jedinci získajú vedomosť o tom, že existujú aj iné normy a pravidlá, ako 

sú len tie monogamné, častokrát sa im od ich psychickej bolesti uľaví (Domínguez et al., 2017).  

3. Zotrvávanie v hraničnom priestore (ohnisku hraničnosti) medzi (ani polyamorný/ani 

monogamný) 

Tretím identifikovaným typom trajektórie prechodu z monogamie do konsenzuálnej non-

monogamie je zotrvávanie v hraničnom priestore medzi. Je to typické pre jedincov, ktorí sa 

identifikovali ako polyamorní (ašpirujú k polyamorii), ale žijú v monogamnom vzťahu; alebo sú 

to single jedinci, ktorí túžia po polyamornom vzťahu, ale nedarí sa im vybudovať polyamornú 

sieť. 

Nakoľko je monogamia implicitnou kultúrnou normou partnerských vzťahov (Conley et 

al., 2017), pre polyamorne identifikovaných jedincov môže byť náročné vstúpiť do polyamorie 

z dôvodu, že nevnímajú okolo seba  potenciálnych partnerov, s ktorými by polyamornú sieť 
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chceli a mohli budovať. Tak jedinci zotrvávajú v ohnisku hraničnusti – v stave medzi, a teda 

v stave, kedy sa síce s polyamoriou identifikujú, ale v praxi ju nepraktizujú. Vnímajú sa ako 

polyamorní/é aj monogamní/é zároveň, respektívne ani monogamní/é, ani polyamorní/é. Takýto 

prípad je predmetom aj v prípadovej štúdii od autorov Domínguezovej et al. (2017).  

Tento stav je typický napríklad pre participantku 2, ktorá má silnú vnútornú motiváciu po 

rozvoji viacerých vzťahov a budovania komunity partnerských vzťahov, no v jej okruhu však 

nenachádza možnosti, ako by to mohla realizovať. Participantka 2 si vo svojom živote prešla 

viacerými monogamnými vzťahmi, v ktorých, keď otvorila otázku polyamorie, jej partneri 

reagovali všetci tak, že do polyamorie vstúpiť nechcú. Svojmu poslednému partnerovi o týchto 

pohnútkach v čase realizovania nášho výskumu zatiaľ nehovorila. Participantka referovala, že 

v monogamnej spoločnosti je veľmi náročné vybudovať polyamorný vzťah, nakoľko väčšina 

ľudí pripúšťa len monogamiu a o polyamorii ani neuvažuje. Participantka svoju skúsenosť 

verbalizovala nasledovne:  

“Keby som proste žila s ľuďmi, ktorí sú tomuto otvorení, tak asi už dávno žijeme 

v nejakej skupine, a tým pádom akože ja tiež nemám monogamný vzťah, hej? Že keby som 

narazila na takých ľudí, alebo takého partnera, vieš? […]No a môj terajší partner je dosť 

konzervatívny človek. Čiže on, s týmito mojimi predstavami asi... Teda, akože nič som s ním, ešte 

som ho zatiaľ s tým nekonfrontovala, takže neviem. Ale... asi možno pomaly upúšťam. Asi no, že 

som v tom monogamnom vzťahu s niekým, kto proste to viac vidí konzervatívne, tak asi už 

upúšťam úplne od tých… no tej polyamorie, ale každopádne teraz riešim asi možno iné veci, no.” 

(P2, bisexuálna) 

Iným dôvodom, pre ktorí jedinci zotrvávajú v ohnisku hraničnosti – ani monogamia, ani 

polyamoria, alebo aj monogamia, aj polyamoria, je neschopnosť opustiť princípy monogamie 

a prijať princípy, ktoré sa spájajú s polyamoriou. Napríklad kým v monogamii platí pravidlo 

sexuálnej a emocionálnej exkluzivity, v polyamorii už toto pravidlo neplatí. Jedinci sa 

v polyamorii snažia opustiť vzorec lásky, na základe ktorého by sa mohli citovo a sexuálne 

viazať len na jedného človeka. V polyamorii sa práve proti týmto princípom jedinci vymedzujú 

a snažia sa o rozvoj bezlimitnej lásky – jedinci sa snažia prekonávať žiarlivosť, a tým smerovať 

k osobnostnému rastu (Anapol, 2010). Avšak pre mnohým polyamorne identifikovaných 

jedincov je veľmi náročné sa s týmito pravidlami polyamorie stotožniť aj v praxi. Tento prípad je 

typický pre participanta 4, ktorí sa spolu so svojou partnerkou síce dohodli, že otvoria vzťah do 
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polyamorie, ale nedarí sa im ju v praxi aj realizovať kvôli tomu, že im v tom bránia pocity 

žiarlivosti, ak by do ich vzťahu mal niekto nový vstúpiť.  

“Ale, ehm, no je to, je to zvláštne, lebo samozrejme moja partnerka hovorí, že niekedy 

bývam hustúšik, a je to úplný fakt, že som taký myšlienkovo hustý, že cítim sa, že okej, že dám to 

bez problémov […] ale keď mi hovorila o niektorých osobách a o tom, ako pociťuje vzruchy pri 

nich a tak ďalej, tak som to naozaj riešil na úplne inej úrovni […] a sú osoby, ktoré keď 

spomenie, tak pociťujem extrémne silnú žiarlivosť […]nebude to jednoduché, ak ten vzťah už raz 

naozaj otvoríme.” (P4, heterosexuálny)  

Kľúčovým dôvodom, prečo ľudia zotrvávajú v ohnisku hraničnosti, môže byť tiež 

problém opustiť status quo. Opustenie monogamie a jej princípov a vojdenie do sféry 

polyamorie, v ktorej ešte nie sú nastavené pravidlá a presné súradnice, môže byť pre mnohých 

polyamorne identifikovaných jedincov náročné. Situácie, ktoré sú menej predvídateľné a jedinec 

nevie, čo od nich môže očakávať, majú tendenciu ľudí poháňať k tomu, aby si to, čo poznajú, 

zachovali a nepodriadili to zmene (Bostrom & Ord, 2006). Konvenčná teória rozhodovania tiež 

hovorí o tom, že jedinci, ktorí sú vo vyššej miere averzívni k riziku, majú tendenciu sa vo 

svojom živote rozhodovať pre také alternatívy, ktoré im potenciálne prinášajú menšie zisky, ale 

zároveň ich to chráni pred väčšími stratami a rizikom (March & Shapira, 1987). A teda, o 

niektorých jedincoch, ktorí sa síce s polyamoriou identifikujú, ale ju v živote nevedia začať 

realizovať, môžeme uvažovať ako o takých, ktorí sú averzívnejší voči potenciálnym rizikám, 

ktoré polyamorný životný štýl môže v sebe skrývať. Ilustrujeme to na výrokoch participantky 7, 

ktorá polyamoriu, ako aj monogamiu vo svojom živote praktizuje v závislosti od okolností jej 

psychického, ako aj vzťahového nastavenia: 

„Ja sa tu nejak motám, a vždy to závisí, ako to v živote akurát mám. Ak to mám 

s frajerom dobre, a dovolí mi hoc aj všetko v takom období, tak vtedy moja myseľ úplne si fičí, ja 

vtedy chcem všetkých mužov sveta, a vtedy som aj s tým mojím ďalším priateľom intímne blízko 

veľa, veľa a frajer je s tým úplne v pohode […] ale nie vždy to je také, keď sú hádky, a to všetko, 

vtedy ja chcem byť frajerovi na blízku, a len s ním, tak v takých časoch nerozvíjam ja nič 

polyamorné […] no ja nechcem stratiť svojho frajera a ten domov, ktorý máme a to všetko, čo 

s ním mám. Ale nie som úplne happy ja, keď musím len byť takto, že s ním, keďže ja som taká 

voľnomyšlienkárska, ja by som vždy chcela byť polyamorne v tom všetkom, ale nie vždy môžem, 
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no. […] Vždy tomu treba dať čas a od toho sa ukazuje, ako ja som v tom, nie vždy môžem byť 

polyamorne, veď potom by som mohla prísť o frajera.“ (P7, bisexuálna) 

Záver 

Naše výsledky naznačujú, že mnohí polyamorne identifikovaní jedinci sa cítia byť 

väčšinovou spoločnosťou stigmatizovaní. Čo sa týka podielu osôb zastupujúcich jednotlivé tri 

identifikované trajektórie prechodu medzi monogamiou a polyamoriou, najväčšie zastúpenie 

participantov má práve tretia trajektória „zotrvávanie v hraničnom priestore (ohnisku 

hraničnosti) medzi (ani polyamorný/ani monogamný)“. Väčšina participantov s touto trajektóriou 

referovala, že nemožnosť rozvinúť plne polyamorný spôsob angažovania sa vo vzťahoch je 

zapríčinená práve tým, že polyamoria je v kruhu ich známych a rodiny silne odsudzovaná. Dané 

zistenie je v súlade s nedávno realizovaným výskumom, ktorého výsledky pojednávajú o tom, že 

polyamorní jedinci majú internalizovanú stigmu, ktorá má za následok zvýšenú psychickú tieseň 

u polyamorných jedincov, ktorá sa prejavuje rozvojom depresívnych, ako aj úzkostných 

symptómov (Whiterspoon & Theodore, 2021). Výskumníci tvrdia, že práve kvôli dôvodu 

vnímanej diskriminácie polyamorní jedinci vstupujú alebo vytvárajú komunity s ľuďmi, ktorí 

zdieľajú rovnaké hodnoty a rovnaký prístup k vytváraniu vzťahov (Aguilar, 2013; Sheff, 2014). 

Aguilar (2013) tiež zistila, že niektoré polyamorné komunity zvyknú byť geograficky izolované, 

a to z dôvodu, aby sa títo jedinci chránili pred potenciálnou stigmatizáciou, ktorá sa spája 

s alternatívnymi spôsobmi vytvárania romantických vzťahov. Aguilar tvrdí, že fungovaním 

v komunite sú jej členovia menej vystavení kultúrnemu a sociálnemu tlaku hetero- 

a mononormativity, čo týmto členom poskytuje väčší a slobodnejší priestor na osvojenie si non-

monogamných praktík. Napríklad štúdie ukazujú, že medzi najviac efektívne stratégie, ako sa 

vysporiadať s negatívnymi dopadmi minoritného stresu medzi gaymi je práve socializácia vo 

väčšej komunite gayov. Výsledky týchto štúdií preukazujú, že byť v kontakte s jedincami, ktorí 

sa taktiež identifikujú ako gayovia, prispieva k vyššej miere sebaúcty, vyššej miere získavania 

sociálnej opory, a nižšej miere depresívnych symptómov (Zea et al., 1999), k budovaniu 

pozitívnej skupinovej (sociálnej) identity (Frable et al., 1997), k pozitívnejším postojom 

k homosexualite (Jellison et al., 2004), a nižším mieram stresu (Meyer, 2003). 

Nakoľko ešte stále neexistujú stanovené rámce, ktoré by riadili interakcie vo 

viacnásobných vzťahoch (Barker, 2013), polyamorní aktéri sa snažia si komunitne vypomáhať, 

a to práve aj písaním svojpomocných textov, ktoré majú za cieľ slúžiť ako príručka „ako viesť 
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konsenzuálne non-monogamné vzťahy a ako v nich vedieť fungovať“ (Anapol, 2010; Fern, 

2020; Minx, 2014; Ryan & Jethå, 2010; Sheff, 2015; Veaux & Rickert, 2014). Týmito knihami 

sa tiež polyamorní jedinci snažia  prihovárať k väčšinovej monogamnej spoločnosti.  

K zníženiu diskriminácie polyamorných jedincov môže napomôcť začlenenie 

konsenzuálnej non-monogamie do verejnej komunity. A to sa môže udiať tým, že non-

monogamiu a monogamiu prestaneme vnímať ako dva odlišné svety. Monogamiou sa tradične 

rozumejú sexuálne exkluzívne, dyadické romantické vzťahy, zatiaľ čo non-monogamiou sa 

odkazuje na vzťahy, akými sú otvorené vzťahy, polyamoria, swinging, neviazaný sex 

a promiskuita. V tomto ponímaní sú monogamia a non-monogamia považované za 

antagonistické binárne protiklady (pozri Ferrer, 2018). Willey (2006) však argumentuje, že 

monogamia a non-monogamia by sa mali chápať nie binárne, ale skôr ako vzájomne sa 

konštitujúce a navzájom od seba závislé vzťahové vzorce, ktoré sa formujú v rámci jedného 

diskurzívneho poľa a kultúrneho systému.  

K začleneniu konsenzuálnej non-monogamie do verejnej komunity môže dopomôcť aj 

edukácia terapeutov a psychológov, ktorí sa s týmito jedincami stretávajú v ich praxi, a ktorí sa 

zároveň k non-monogamným partnerstvám aj odborne vyjadrujú. Napríklad Schechinger et al. 

(2018) stanovili a popísali rámce uvažovania o najlepších terapeutických postupoch s klientmi, 

ktorí sa angažujú v konsenzuálnej non-monogamii. Je dôležité, aby psychológovia boli 

upovedomení ohľadom toho, aký veľký vplyv má mononormativita na polyamorných jedincov 

(Girard & Brownlee, 2015; Weitzman, 2006; Zimmerman, 2012).  

V spoločnosti sa tiež zlepšujú postoje k sexuálnym minoritám (Davis et al., 2010; Loftus, 

2001) a sexuálnym minoritám sú tiež prisudzované aj práva, ako je napríklad legalizácia 

manželstiev u jedincov s rovnakým pohlavím v USA. Môžeme sa domnievať, že práve tieto 

sociálne úkony a otvorenejšia debata v spoločnosti ohľadne sexuálnych menšín môže mať 

pozitívny dopad aj na polyamorné komunity. Začlenenie polyamornej komunity do verejnej sa 

deje tiež „spontánne“, a to práve kultúrnou evolúciou vzťahov a čoraz väčším nárastom 

prívržencov konsenzuálnej non-monogamie. Transformácia partnerských vzťahov sa odráža tiež 

aj v štatistikách týkajúcich sa nevery. Je zistené, že aj keď väčšina dospelých Američanov 

nesúhlasí s podvádzaním (Treas & Giesen, 2000), aj napriek tomu až 20 - 25% manželstiev 

dospelých zažilo epizódy podvádzania (Blow & Hartnett, 2005).  
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V našom výskume sme použili metódu naratívneho interview (Jovchelovitch & Bauer, 

2000), vďaka ktorej sme mohli preskúmať trajektórie prechodu medzi monogamiou 

a polyamoriou čo najviac do hĺbky a detailne. S našimi participantmi sme realizovali interview 

viackrát, na základe čoho sme mohli identifikovať aj zmeny odohrávajúce sa v psychike našich 

participantov. Limitom nášho výskumu je však veľkosť vzorky, ktorá bola redukovaná len na 22 

skúmaných subjektov. 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 o jednotlivých typoch trajektórií prechodu medzi 

monogamiou a polyamoriou; a poznaniu toho, s akými ťažkosťami, ako aj facilitujúcimi 

faktormi pre tento typ vzťahu sa polyamorní jedinci stretávajú.  

Táto štúdia bola vytvorená počas doktorandského štúdia, ktoré sa realizuje na základe 

zmluvy medzi Fakultou Sociálnych a Ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a 

Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave. Štúdia bola podporená Agentúrou 

na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0303. 
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Keď jeden chce viac než druhý: ako asymetria v túžbe po partnerovi 

ovplyvňuje kvalitu romantických vzťahov počas vynárajúcej sa dospelosti 
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Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Bratislava, Slovensko 

Grantová podpora: Príspevok je súčasťou projektu APVV 18-0303 “Medzníky v tranzíciách 

intímnych vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti”. 

Abstrakt: Obzvlášť v raných štádiách romantických vzťahov môže medzi partnermi nastať 

rozdiel v miere zamilovanosti, odhodlania a túžby po partnerovi. Zatiaľ čo jeden partner môže 

začať pociťovať lásku, druhý môže váhať nad mierou záväzku, rolou vo vzťahu alebo 

spoločnými plánmi do budúcnosti. Zdá sa, že takmer každý dospelý mal nejakú skúsenosť s 

neopätovanou láskou (Baumeister & Dhavale, 2001). Táto tematická oblasť sa ale javí zatiaľ 

nedostatočne prebádaná (Fisher et al., 2010). Cieľom príspevku je prezentovať čiastkové 

výsledky o kvalite romantických vzťahov v období vynárajúcej sa dospelosti na základe 

kvalitatívnej analýzy. Vzorku tvorilo 104 mladých dospelých účastníkov a účastníčok 

zapojených do 37 pološtruktúrovaných rozhovorov a 69 dotazníkov (s otvorenými otázkami, 

ktoré umožňovali odpovede v dlhých odsekoch). Zhromaždené kvalitatívne údaje pokrývali 

široké témy z histórie vzťahov účastníkov. Pomocou reflexívnej tematickej analýzy (Braun & 

Clarke, 2006; 2019) a procesu induktívne orientovaného kódovania, vývoja tém a podtém a 

následnej správy sme identifikovali viac ako 20 faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vzťahov. Pre 

účely tohto príspevku sa sústreďujeme na úlohu asymetrie v túžbe po vzťahu alebo po 

partnerovi. Zistenia ukazujú, ako nerovnomerné rozloženie túžob ovplyvňuje kvalitu vzťahu a 

každú zainteresovanú osobu, a odhaľujú typy strát a výhod každej pozície. 

Kľúčové slová: asymetria v túžbe po partnerovi, vynárajúca sa dospelosť, romantické vzťahy, 

neopätovaná láska, kvalita vzťahu 
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Abstract: Especially in the early stages of romantic relationships, a difference between the 

partners in the level of infatuation, determination and desire for a partner may occur. While one 

partner may develop love, the other may be hesitant about the degree of commitment, the role in 

the relationship, or future plans together. Nearly every adult seems to have had some experience 

with unrequited love (Baumeister & Dhavale, 2001). However, the territory of this topic appears 

to be uncharted (Fisher et al., 2010). The aim of the paper is to present partial findings on the 

quality of romantic relationships in emerging adulthood based on qualitative analysis. The 

sample consisted of 104 young adult participants engaged in 37 semi-structured interviews and 

69 questionnaires (with open interview questions allowing for long paragraph answers). The 

gathered qualitative data covered broad topics of the participants' relationship history. Using 

reflexive thematic analysis (Braun & Clarke, 2006; 2019) and the process of inductively oriented 

coding, themes and sub-themes development, and subsequent report, we have identified over 20 

factors influencing the quality of relationships. For the purpose of this paper, we emphasize the 

role of asymmetry in the desire for a relationship or a partner. The findings show how the uneven 

distribution of desire affects each person involved, and reveals the types of the losses and 

benefits of each position and of quality of the relationship. 

Key words: asymmetry in the desire for a partner, emerging adulthood, romantic relationships, 

unrequited love, quality of relationship 

Úvod a teoretické pozadie 

Teoretické koncepty asymetrickej túžby po partnerovi alebo vzťahu 

 Keď nastane asymetria v angažovanosti u romantických či intímnych partnerov, možno 

hovoriť o rozdielnej alebo neopätovanej túžbe po romantickom objekte. Jeden zúčastnený môže 

chcieť väčšiu blízkosť, zásadnejší typ záväzku či plánovanie vzdialenejšej budúcnosti než druhý. 

Dôležité je rozlíšenie medzi láskou, ktorá nebola nikdy opätovaná (tejto témy sa týka väčšina 

vedeckých zistení), a prípadmi, kedy participanti výskumov hovoria o neopätovanej láske vo 

vzťahu, ktorý predtým charakterizovala vzájomná, obojstranná láska (Baumeister & Dhavale, 

2001). V množine typov asymetrickej túžby po partnerskom objekte nachádzame pestrosť, nie 

však dostatočnú akademickú odozvu, najmä vzhľadom na závažnosť problematiky pre 

jednotlivcov a ich kvalitu života (Diener & Seligman, 2002). 
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V zahraničnom odbornom diskurze o typoch asymetrickej túžby partnerov sa stretneme s 

niekoľkými príbuznými konceptmi, najmä nonreciprocal affection (nerecipročná náklonnosť), 

romantic rejection (romantické odmietnutie) alebo unrequited love (neopätovaná láska). 

Spomedzi nemnohých autorov, ktorý sa systematicky problematike venujú, dáme do pozornosti 

pioniera “zlomených sŕdc” vo vede, ako fenomén sám nazýva, Roya F. Baumeistera, ktorý túto 

tému otvoril v 90-tych rokoch minulého storočia. Z odbornej literatúry vyplýva, že sklamanie z 

neopätovanej lásky alebo náklonnosti, je bežné. Prieskumy týkajúce sa neopätovanej lásky zistili, 

že v období ranej dospelosti mal takúto skúsenosť takmer každý opýtaný, a spomína na ňu aj o 

mnoho rokov neskôr (Baumeister & Dhavale, 2001). 

Rola odmietaného a odmietajúceho a ich psychologické konzekvencie 

Na tému asymetrickej túžby po vzťahu či partnerovi je potrebné nahliadať aj cez prizmu 

inej typológie – odmietaného a odmietajúceho. Žiadny človek nemá rád odmietnutie a len 

málokto rád odmieta iných (Baumeister & Dhalave, 2001). Romantické odmietnutie, podobne 

ako iné formy medziľudského odmietnutia, môžu byť mimoriadne nepríjemné a stresujúce, a to 

pre obe strany. Mnohí odmietajúci napríklad bojujú s pocitmi viny za to, že spôsobili takú bolesť 

niekomu, kto ich miloval (Baumeister & Dhavale, 2001). Aj keď sa podľa týchto autorov 

niektorým jednotlivcom podarí pocitom viny vyhnúť, odmietajúci môže trpieť úzkosťou kvôli 

nadmernej vytrvalosti a nechcenej pozornosti od odmietanej osoby. Počas fázy protestu sa 

romanticky odmietnutí jedinci totižto často obsedantne snažia získať milovaného späť, a to až 

pokým nenastúpi rezignácia, kedy sa vzdajú a upadnú do zúfalstva (Fisher et al., 2010). 

Nie je prekvapivé, že pre odmietnutú osobu je odmietnutie takisto nepríjemné, a podľa 

Baumeistera a Dhalave (2001) vedie napríklad k zníženému sebavedomiu. Sociálne odmietnutie 

tiež často vedie k negatívnemu prežívaniu, ako sú pocity bolesti, straty, trápenie, hnev, smútok, 

žiarlivosť, šok, obsesívne myšlienky či úzkosť (Leary, 2010; Leary & Baumeister, 2000; Charlot, 

2018; Fisher et al., 2010). Prirodzene, jednotlivci, ktorí sú citlivejší na odmietnutie, sú 

náchylnejší k negatívnym dôsledkom v oblasti duševného zdravia, ako napríklad klinická 

depresia či osamelosť (Charlot, 2018; Fisher et al., 2010). Ďalej sa zistilo, že u angažovanejšieho 

partnera je odmietnutie spojené s nižšou sebadôverou, sebahodnotou a sebaúctou (Charlot, 

2018). Sociálne odmietnutie môže dokonca viesť k negatívnemu správaniu, v krajnom prípade k 

prenasledovaniu (stalking) a násilným činom ako samovražde alebo vražde (Fisher et al., 2010; 

Charlot, 2018). 



  
 

 100 

Zistenia longitudinálnej štúdie (Charlot, 2018) naznačujú, že opakované skúsenosti s 

odmietnutím predikujú zmeny nielen vo vnímaní jednotlivcov, ale aj v tom, po čom túžia u 

romantického partnera. V dôsledku viacerých skúseností odmietnutia, kedy odmietajúci objekt 

túžby opakovane signalizuje nezáujem, môže podľa výsledkov štúdie dochádzať k tomu, že 

účastníci prehodnotia jednak svoju vlastnú hodnotu ako potenciálnych partnerov, ako aj typy 

ľudí, s ktorými v budúcnosti vstúpia do vzťahu. Znižovanie štandardov a zvýšenie flexibility 

však štúdia vyhodnocuje ako výhodné, pretože rozširuje výber potenciálnych kandidátov, a tým 

zvyšuje šancu zažiť u partnera prijatie. 

V štúdii, ktorá sa zaoberá identifikáciou nervových systémov spojených s týmto stavom 

prirodzenej straty sa uvádza ich prepojenie s túžbou po kokaíne, závislosťou či peňažnými 

stimulmi (Fisher et al., 2010). Aktivácia rovnakých oblastí mozgu podľa autorov môže pomôcť 

vysvetliť obsedantné správanie spojené s odmietnutím v láske. Okrem toho, výsledky štúdie 

fMRI ukazujú, že pohľad na odmietnutého romantického partnera a túžbu po kokaíne ukazuje 

niekoľko spoločných nervových korelátov (Fisher et al., 2010). Charakteristiky takéhoto stavu sú 

Fisherom a kol. (2010) aj mnohými ďalšími odborníkmi pripodobňované k závislosti, pretože 

taktiež nesú viacero podobných čŕt, ako je intenzívne sústredená pozornosť milenca na 

preferovaného partnera, zmeny nálady, túžba, posadnutosť, nutkavé správanie, skreslenie reality, 

emocionálna závislosť, zmeny osobnosti, riskovanie a strata sebakontroly. 

V súvislosti s jednostranným odmietnutím posunu k sociálne významným míľnikom a 

pevnejším záväzkom vo vzťahu vyniká napríklad štúdia zameraná na skúmanie psychologickej 

reakcie ženy na odmietnutie svadobnej ponuky. Výsledky štúdie, ktorá skúmala účastníčky v 

období vynárajúcej sa dospelosti (18 až 35 rokov) ukázali, že ženy s neistým štýlom väzby 

(attachment style) zažívajú častejšie odmietnutie návrhov na sobáš, a to najmä od tých, ktorí sa 

vyznačujú vyhýbavou vzťahovou väzbou . Na druhej strane, ženy vo vyššom veku alebo ženy 

zažívajúce odmietnutie častejšie, prežívajú väčšiu frustráciu a hnev z odmietnutia ponuky na 

sobáš (Beenish, 2017). 

Cieľ výskumu 

Príspevok je súčasťou projektu APVV 18-0303 “Medzníky v tranzíciách intímnych 

vzťahov a kvalita života v období adolescencie a mladej dospelosti”, ktorý skúma povahu 

romantických vzťahov v období vynárajúcej sa dospelosti. Arnett (2004) umiestňuje obdobie 

vynárajúcej sa dospelosti medzi dobu, kedy mladí ľudia ukončia štúdium na strednej škole a čas, 
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keď vstúpia do stabilných rolí dospelých v láske a profesii. Vekovo sa toto štádium ohraničuje 

18-tym a 35-tym rokom. Charakteristiky vynárajúcej sa dospelosti tkvejú podľa Arnettovej 

(2015) teórie v explorácii identity, nestabilite v práci, láske a domove, zameraní sa na seba, 

pocite „byť niekde medzi“ dospievajúcim a dospelým, a tiež možnosti zmeniť svoj život.  

Jedným z čiastkových cieľov projektu je analyzovať faktory ovplyvňujúce kvalitu 

vzťahov mladých dospelých. Cieľom príspevku je analyzovať tému asymetrie partnerskej túžby 

ako súčasť problematiky kvality vzťahov. Štúdia si kladie za cieľ zistiť, ako ovplyvňuje kvalitu 

života a kvalitu vzťahov participantov v období vynárajúcej sa dospelosti asymetrická alebo 

nerovnomerná distribúcia túžby po partnerovi či vzťahu. Výsledky sú analyzované z pozície 

následkov na prežívanie a správanie každého zúčastneného (odmietaného aj odmietajúceho) aj 

podoby vzťahu a partnerského správania. 

Metódy výskumu 

Priebeh zberu dát a vzorka 

Kritériom zaradenia mladých dospelých do výskumnej vzorky bol 1) vek v rozmedzí od 

18 do 35 rokov, a 2) požiadavka aby mali skúsenosť aspoň s jedným partnerským vzťahom 

trvajúcim minimálne 6 mesiacov. Účastníci a účastníčky boli oslovení regrutátormi na účasť na 

osobnom interview a následne zapájaní pomocou metódy snehovej gule, pričom sme sledovali 

snahu o čo najväčšiu diverzitu vzorky. Zverejnenie prosby vyplniť dotazník online bolo druhým 

spôsobom, ako sme zabezpečovali účasť na výskume. Výpovede boli získavané prostredníctvom 

osobných pološtrukturovaných interview (37 participantov) a 69 online dotazníkov s otázkami s 

otvoreným koncom. Použili sme dve rôzne formy získavania dát. Interview poskytli hĺbkovejšie 

preskúmanie vzťahovej histórie a jej súvislostí. Dotazníkové zisťovanie poskytlo väčšiu odozvu 

v počte odpovedí, no vo vyššej frekvencii sa vyskytli aj popisy povrchnejšej povahy vzhľadom 

na to, že každý participant/ka zdieľal informácie o partnerskom živote len do určitého detailu 

(bez usmernenia interviewera).Výskumnú vzorku tvorilo 104 mladých ľudí vo veku 18 – 35 (s 

priemerným vekom 25,2 roka), z toho 63 žien (60,6%) a 41 mužov (39,4%), k religiozite sa 

hlásilo 80 účastníkov výskumu (78,4%). Vo vzorke boli študenti (41.7%), pracujúci (49,52%), 

študenti, ktorí zároveň pracovali (3,9%), a nezamestnaní (4,9%). Najväčšia časť žila na vidieku 

(49,5%), 40,8% v meste a 9,6% vo veľkom meste. Ukončené základné vzdelanie malo 5%, 

stredoškolské vzdelanie 45% a vysokoškolské vzdelanie 50% účastníkov výskumu. Variabilita 

vzorky bola zabezpečená regrutovaním osôb pochádzajúcich z rôznych socio-ekonomických 
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podmienok, s rôznym sociálnym statusom a s rozmanitými trajektóriami a tranzíciami v oblasti 

intímnych vzťahov. Pred účasťou na osobnom interview či vyplnením dotazníka boli účastníčky 

a účastníci oboznámení s podmienkami výskumu a poskytli informovaný súhlas. 

Pološtruktúrované interview pozostávalo z úvodnej naratívnej časti a pološtruktúrovanej časti s 

otvorenými otázkami, ktorá pokrývala viaceré oblasti vzťahovej histórie, ako napríklad chápanie 

intimity a vzťahov, dôležité medzníky v partnerských a intímnych vzťahoch, zdroje spokojnosti 

a nespokojnosti vo vzťahoch, prežívanie v súčasnom vzťahu alebo plánovanie budúcnosti. 

Dotazník pozostával z otvorených otázok s možnosťou odpovede v podobe dlhého textu. Otázky 

dotazníka korešpondovali s témami v interview a obsahovali totožné základné otázky. Odpovede 

z dotazníka tak produkovali pomerne rozsiahly kvalitatívny materiál. Osobné interview boli 

nahrávané a následne doslovne prepísané. Prepisy interview spolu s dotazníkovými odpoveďami 

boli následne analyzované pomocou softwaru Atlas-ti. 

Metóda analýzy 

Dáta sme analyzovali pomocou 6-krokového postupu (reflexívnej) tematickej analýzy 

(Braun & Clarke, 2006; 2019). Reflexívna tematická analýza je flexibilná metóda identifikácie, 

analýzy a tvorby vzorcov (tém) pri spracovaní kvalitatívnych dát (Braun & Clarke, 2006). 

Metóda (reflexívnej) tematickej analýzy je frekventovane využívaná v kvalitatívnom výskume v 

psychológii a iných vedných disciplínach, vrátane výskumu problematiky súvisiacej s kvalitou 

života (Braun & Clarke, 2014). 

Úvodná fáza familiarizácie s dátami bola vykonávaná vo výskumnom tíme tvorenom 

autorkami článku a ďalšími členmi projektu. Familiarizácia bola sprevádzaná tímovými 

diskusiami a tvorbou poznámok a komentárov k dátam. Výskumníčky a výskumníci v tejto fáze 

medzi sebou konfrontovali návrhy pre vzorce a tvorbu významov v dátach, hodné pozornosti. 

Analýza bola orientovaná prevažne induktívne, zohľadňujúc teoretické predporozumenie 

problematiky u členov tímu. 

Prípravná verzia zoznamu kódov, ktorá bola vytvorená vo výskumnom tíme, mapovala, 

organizovala a zoskupovala oblasti záujmu textov a autorov z pozície výskumných otázok. V 

počiatočnom štádiu analýzy mali kódy prevažne podobu dátových domén (data domains alebo 

domain summary themes), čím zachytávali diverzitu tém (topics) komunikovaných v texte (napr. 

kvalita života, tranzície v intímnych partnerských vzťahoch a i.). Dáta následne podľahli 

rovnakým procesom vo výskumnej dvojici tvorenej autorkami článku, ktoré procesom 
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otvoreného kódovania opätovne kódovali obsah dátovej domény kvalita života (zahŕňajúcej aj 

kvalitu vzťahov). V tejto fáze bola pozornosť venovaná špecifickej oblasti faktorov vplývajúcich 

na kvalitu vzťahov, medzi inými aj rozličnej miere túžby po vzťahu či partnerovi, čo je jeden z 

faktorov negatívne ovplyvňujúcich kvalitu vzťahu. 

Revízia kódov týkajúcich sa kvality vzťahov bola vykonávaná vo výskumnej dvojici. 

Zoskupovaním kódov, ktoré zdieľali spoločné vzorce a významy, boli zároveň tvorené prvé 

témy. Opätovnou revíziou kódov boli niektoré združené do tém ako sub-témy, z iných boli 

vytvorené samostatné témy, a ďalšie boli zlúčené do jednej sub-témy či odstránené. Témy boli 

taktiež podrobené revízii, preskupovaniu sub-tém v ich rámcoch, tvorbe nových tém, zlučovaniu 

a odstraňovaniu, až pokiaľ nebol dosiahnutý konsenzus výskumníčok ohľadom vnútornej 

homogenity a externej heterogenity. V rámci sady dát o rozličnej miere túžby po vzťahu či 

partnerovi sme vytvorili 3 hlavné témy a 1 sub-tému. 

Revízia nastala aj v oblasti názvov a definícií revidovaných tém z ich pracovného znenia 

na finálne znenie, ktoré bolo využité v internom reporte. Report bol záverečnou fázou analýzy. 

Jeho zámerom bola tvorba argumentov vo vzťahu k výskumným otázkam, deskripcia a 

interpretácia výsledkov. V predloženom článku v sekcii výsledkov výskumu oboznamujeme so 

zisteniami a analýzami jednej zo skúmaných oblastí – rozličnej miere túžby po vzťahu či 

partnerovi. 

Výsledky 

 Výpovede mladých dospievajúcich žijúcich na Slovensku sme združili do troch 

základných tém zodpovedajúcich fázam vzťahu: Keď jeden začína chcieť viac než druhý (v 

rámcoch ktorej bola vytvorená aj sub-téma Druhý ako prostriedok), Jeden už chce vážnejší 

záväzok než druhý a téma Keď jeden stráca záujem. 

 Keď jeden začína chcieť viac než druhý 

 Participanti a participantky frekventovane popisovali situáciu, keď jeden vo vzťahu 

začína pociťovať neželanú emocionálnu angažovanosť vzhľadom na dohodnutú povahu vzťahu, 

alebo vzhľadom na úroveň vzťahu, na ktorú je druhá osoba pripravená. U zúčastnených, najmä 

odmietaných, prevládajú negatívne pocity ako napríklad trápenie, žiarlivosť či zmätok ale aj 

absencia sebakontroly a súladu s vlastnými morálnymi štandardmi. 
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„...no tak trápim, lebo neviem bojovať so svojou žiarlivosťou. To je to, že tam je ďalšia žena. 

Manželka, tá je možno v pohode, možno aj vie. Tam by som aj povedala, že to asi vie, a jemu to 

neubližuje(...) To je možno že ja nechápem, čo sa stalo, že mala by som to ukončiť, lebo to, čo 

tam bolo, tá naša vzájomná komunikácia, že sme boli iba ja a on, tak teraz je tam zrazu ďalší 

človek. Už sme traja, už mi to nepríde normálne. Že už asi má niečo, čo so mnou mal predtým. 

Takže a už som navyše. (...) som sa tam emočne zainteresovala. Preto sa trápim, lebo by som to 

chcela ukončiť. Lenže na to nemám. Keď ho vidím, ja za ním idem a viem, ako to skončí. 

Napríklad čo nechápem, prečo on to nestopne(...) celá tá logika je zvláštna, nejaké všeobecné 

morálne štandardy tu nepasujú... To je to, prečo sa trápim. Lebo ja zase čakám, že to on ukončí a 

on to nikdy neukončí, lebo je mu to pohodlné, že keď mu príde pekná baba do izby, tak no…” 

 

Negatívne pocity odmietanej osoby tiež zahŕňajú prežívanie hnevu alebo zahanbenia, čo 

je v súlade so spomínanými štúdiami o partnerskom odmietaní. Autori týchto štúdií venujú 

pozornosť aj mlčaniu, ktoré pramení zo vzniknutej situácie (Baumeister & Dhavale, 2001). Často 

ticho zavládne vtedy, keď odmietajúci váha s vyjadrením a informovaním druhého o vzniknutej 

situácii – a to práve z dôvodu benefitov, ktoré preňho vzťah predstavuje, alebo z dôvodu 

potenciálnej ujmy z konfrontácie a jej dôsledkov.  

„...to bolo proste také že trapas. Nikdy sme to ale nekonfrontovali a neriešili. Potom som sa aj 

sama dozvedela, že asi nemám šancu.“ 

Prežívaniu odmietaných možno pripísať aj ďalšie atribúty, ako napríklad neistota, pocit 

ohrozenia, pochybnosti alebo strata sebaistoty. 

„Tie ženy sa so mnou necítili v bezpečí alebo tak sebaisto. Vždy boli na pochybách lebo vedeli, 

že nie som do nich zaľúbený, alebo že nie som stabilný. Že hocikedy môžem cúvnuť a nájsť si inú 

ženu.“ 

Zraňujúca pozícia odmietanej osoby je motivovaná vo vzťahu zotrvávať vďaka 

benefitom, ktoré z takéhoto vzťahu získava. Vzájomná blízkosť a komunikácia, tiež dôvera – 

mať niekoho, kto nás má rád a komu dôverujeme, ale tiež experimentovanie a objavovanie v 

oblasti osobnej identity, sú medzi motivátormi, ktoré účastníci a účastníčky popisovali. Jedným z 

dôvodov pre uspokojenie sa s asymetrickým vzťahom bola uvádzaná aj nepripravenosť na 
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vážnejší vzťah. Odmietajúci zo svojej pozície taktiež benefituje, nakoľko ako menej 

zaangažovaný nepociťuje túto situáciu ako natoľko zraňujúcu, a vo viacerých ohľadoch môže 

byť preňho podobný vzťah pohodlný. 

„A tu je riziko tuto, že my sme do tejto objavnej cesty išli nejakým spôsobom spolu s týmto mojím 

kolegom. A tým, že vlastne to tak dobre funguje, tak ja si vytváram nejaké emócie voči nemu a to 

je problém, lebo to nebolo očakávané. Lebo to nebola súčasť dohody. Nemali tam byť tie emócie. 

A už tam sú, takže ja sa trápim(...) akože celá tá situácia neni žiaduca. Takže sa to nikam 

nevyvinie. Takže tam nie je perspektíva. Takže sa trápim aj tak. Aj keď ma neviem ako má rád, aj 

tak by sa nerozviedol (...)Na druhej strane, ja sa necítim byť pripravená na nejaký vzťah, takže 

mi to vyhovuje. Že je to takto, ako to je. Že je to také, že môžem teraz chvíľku experimentovať a 

mám človeka, ktorému dôverujem, že mi neublíži.” 

Nie vždy však odmietajúci zo svojej pozície ťaží. Z dát sa dozvedáme o tom, že neželaná 

emocionálna angažovanosť pre druhého môže byť obťažujúca a obmedzujúca, čo následne ústi 

do prejavov, ktoré v odmietanej osobe môžu zapríčiniť napríklad aj dekonštrukciu ideí o vzťahu 

a láske. 

„...som sa vlastne nechcela viazať na inú osobu, že načo, veď aj tak sme mladí, aj tak si nájdeme 

niekoho iného, tak načo to brať tak vážne. (...) predtým som toho svojho skoro nevidela a potom 

som mala byť s niekým 3 krát do týždňa(...) tak to už bolo také, že nechaj ma na pokoji, ja chcem 

mať aj svoj čas. Tak som mu to dávala pocítiť, on mi v priebehu tohto vzťahu, teda vlastne potom 

mi povedal, že som mu zničila jeho nádeje o láske...“ 

Pre kvalitu vzťahu má asymetria v túžbe po partnerovi a vzťahu v každom prípade 

deštruktívne dôsledky vo forme rôznych typov partnerských problémov, akými sú napríklad 

hádky. Na základe výpovedí v našej vzorke možno tvrdiť, že nerovnomerná distribúcia 

emocionálnej angažovanosti je negatívnym faktorom v kvalite vzťahu. 

„V 3. vzťahu/bode nám bolo s týmto kamarátom veľmi dobre a boli sme si veľmi blízki, tiež som 

bola sama sebou a na začiatku, aj napriek teda nejakým „výhodám“ ako sa hovorí ako je 

bozkávanie a pod., sme netvorili žiaden pár, ujasnili sme si to hneď na začiatku, že žiadny vzťah 
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nechceme ani jeden. Začali sa problémy v momente, keď on to chcel posunúť na vzťah a ja som 

sa na vzťah necítila, nechcela som žiadny.” 

Najčastejšie ako vyústenie takejto asymetrie referovali participanti o ukončení vzťahu ako 

optimálneho riešenia pre zamedzenie ďalšiemu ubližovaniu. 

„Potom som to už nechcel ďalej ťahať s ňou lebo som vedel, že jej to bude iba ubližovať. Aj z 

mojej strany to bolo také nedospelé.“ 

Okolnosti, ktoré predchádzajú nerovnomernej distribúcii túžby po partnerovi alebo 

vzťahu sú rôzne a vymykajú sa cieľom tejto štúdie. Za zmienku však stojí, že samotné „lámanie 

sŕdc“ a neuzavreté vzťahy z minulosti vedú v niekoľkých prípadoch k slabšej emocionálnej 

angažovanosti. 

„Po všetkých tých sklamaniach som mal problém sa nejako citovo naviazať, čo zo začiatku 

robilo veľký problém pretože tá osoba nevidela z mojej strany žiaden postup aj keď ona už bola 

do mňa zaľúbená. Po čase som to nejako prelomil a dokázal konečne prejaviť moje city k nej.“ 

Druhý ako prostriedok 

 Pri asymetrii túžby po vzťahu a partnerovi sú zainteresovaní náchylní vzťah ukončiť 

práve s cieľom minimalizácie utrpenia. V získaných dátach ale pozorujeme aj vedomé alebo 

úmyselné vytváranie a udržiavanie vzťahu vo vlastný – ale nie vzájomný – prospech. 

Participantka popisuje výhody, ktoré pre ňu vyplývali z udržiavania vzťahu (napriek absencii 

zamilovanosti z jej strany), rodičia ju v tomto prípade púšťali častejšie do spoločnosti. 

„Mohla som ísť, kde som chcela, len musel prísť pre mňa. A on vedel, že nebudeme spolu. Chvíľu 

sme boli spolu pokým ma zaviezol niekde. Bolo to také využívanie dosť, z mojej strany.“ 

 Výpovediam o využívaní výhod, ktoré plynú z asymetrie vzťahovej túžby, však 

dominoval záujem o sexuálny styk. Pre emocionálne angažovanejších z toho plynuli napríklad 

smútok a pocit straty. 

„...ja som asi len potreboval taký nejaký dotyk od ženy a ona to začala brať ako niečo viac. 

Rovno som jej povedal, že nechcem teraz vzťah, že nechcem sa viazať lebo jednoducho nechcem 

tu ostať a viem, že ona by tu ostala. Ona mi na konci minulého roka povedala, že sa do mňa 
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zabuchla, tak ja som jej povedal, že ako nechcem sa stretávať v dvojici. Že to nedáva nič tebe, 

berie ti to ešte niečo, potom si z toho smutná a mne to tiež nič nedáva. Na konci mi potom ešte 

povedala (to boli posledné slová, čo mi v ten večer povedala) predtým, ako som odišiel, že ma 

miluje. A ja som jej povedal že no, tak to asi nebolo dobré zakončenie rozhovoru. Vyšla jej aj 

slzička. Ale ja som jej povedal, že videla si, ako to so mnou je a ona že áno ale nejak som tomu 

prepadla. Tak ja viem, že takéto veci sa niekedy nedokážu ustrážiť ale(…) ako z časti som ja mal 

byť ten rozumnejší keďže som bol starší.” 

Keď odmietajúci prestáva zo situácie benefitovať alebo začne pociťovať diskomfort, 

zvykne vzťah s asymetrickou túžbou ukončiť. Zo získaných dát je zrejmé, že prežíva výčitky za 

správanie počas trvania takéhoto vzťahu a zároveň vzťah prehodnocuje. Správanie 

odmietajúceho, ktorý vníma a používa partnera ako prostriedok pre uspokojenie svojich potrieb, 

podľa výpovedí participantov charakterizuje neohľaduplnosť, znevažovanie, využívanie druhého 

pre sebaliečbu z predchádzajúcich sklamaní, manipulácia a osočovanie. 

„Ja to pokladám za veľmi zlé obdobie, lebo som bol zlý človek vtedy a veľmi zlý. Vôbec som 

nebral ohľad na druhých ľudí, na iné ženy vôbec. Bolo tam dosť dievčat, žien, ktoré mne neviem, 

či slúžili, aby som sa niekde cez to všetko preniesol. Častokrát som urobil vec, aby som tú ženu 

získal, ktorá nebola dobrá. Keď bola baba, ktorá mala záujem, mám také zásady, ktorých sa 

držím, som jej povedal, že nie. Keď ty máš vzťah, nejdem do ničoho. Ja som ju nie, že donútil. 

Nechcel som, ale OK, páčila si sa mi, chcem sa s tebou vyspať, máš frajera, neurobím to. Tak 

som jej to tak povedal. Ona prišla za frajerom, sa s ním rozišla, sme sa dva týždne stretávali len 

kvôli sexu a po dvoch týždňoch ona chcela od toho trošku viac. Tak sme to ešte chvíľu ťahali, ale 

ja iba z pohľadu sexu a ona potom, že kam smerujeme a čo, a tam som ju poslal preč. Vynadal 

som jej, že nie, ja som ti povedal, že chcem iba toto a toto, nechcem od teba nič iné. Nečakaj, že 

budem k tebe dobrý, že bude tam nejaký cit, nie.” 

 Jeden už chce vážnejší záväzok než druhý 

Spoločenské míľniky sa ukazujú ako jeden zo subjektívne vnímaných významných 

momentov v partnerských vzťahoch mladých dospelých (Hargašová & Kallová, 2020). V 

pokročilejšom type vzťahu zvyčajne aspoň jeden z dvojice túži po tranzícii – po spoločnom 

bývaní, svadbe či inom spoločensky významnom míľniku, zatiaľ čo druhý na tútu tranzíciu 
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nemusí byť pripravený na rozdiel od druhého partnera. Takto popísané situácie participantmi 

sme zoskupili do druhej hlavnej témy. Prežívanie odmietajúceho sa tu líši od výpovedí 

zaradených do predchádzajúcej témy a sub-témy, pretože ide o vzťah v pokročilejšom štádiu. 

Vážnejší záväzok odmietajúci partner v takom prípade môže pociťovať ako obmedzenie slobody 

a expanzie identity. Na odmietajúceho je zaangažovanejším (odmietaným) partnerom vyvíjaný 

nátlak, ktorý frekventovane vedie k ukončeniu vzťahu. 

„...možno aj to bol taký najvážnejší dôvod toho našeho prvého rozchodu. Lebo samozrejme, že je 

tam ten vekový [rozdiel], podľa mňa minimálne také tri roky(…) ja som ho strašne tlačila do tej 

svadby, že proste ja som vedela, že je to ten osudový. Začala som hneď rozprávať o svadbe, že by 

som sa chcela ustáliť, vrátiť sa na Slovensko, čo on vtedy nechcel. On chcel skôr cestovať, užívať 

si ten život a nechcel sa vážne viazať. To bol taký ten dôvod, prečo sme sa rozišli.” 

Z nátlaku si odmietaný dokáže do budúcnosti zobrať však aj ponaučenie a vytvoriť si 

nové kritérium výberu partnera. 

„Chcel by som si už nájsť partnerku, kde by som sám uznal, že ju chcem za manželku a nie, aby 

mi to ona stále hovorila.” 

Odmietaných k vyvíjaniu nátlaku vedie vyšší vek, netrpezlivosť, pocit, že už v partnerovi 

našli osudovú alebo pravú lásku, aj presvedčenie, že ich životné ciele sú v súlade so serióznejšou 

tranzíciou vo vzťahu. 

„... ja som mala nejaký vnútorný pocit, že by som chcela, aby sa ten vzťah vyvíjal ďalej. Ja sa 

poznám. Niekedy beriem veci príliš zhurta. Netvrdím, že som nejaký mních, ktorý dokáže neviem 

ako dlho čakať na veci s pokojom v duši. Bolo to na neho prirýchlo, veď jasné.” 

S problematikou mlčania sa spája aj problematika nenaplnených sľubov. Tie majú 

podobne negatívne následky na kvalitu života jednotlivcov aj kvalitu vzťahov. 

„S tým bývalým to bolo bohužiaľ čoraz horšie. Prvý rok to bolo všetko v pohodičke. Boli tam isté 

hádky. Druhý rok ich bolo o niečo viac. Už sa riešili dôležité veci – bývanie, pohľady na život, 

budúcnosť, deti, rodina, práca, sťahovanie. Vyvíjalo sa to ale iba rečami. A čo sa vyvinulo potom 

vo mne bola tá nechuť zotrvávať. To boli úplne zabité mesiace môjho života, bože.” 
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Keď jeden stráca záujem 

Strata záujmu o partnera alebo vzťah, zatiaľ čo u druhého záujem pretrváva, sa v 

získaných dátach vyskytuje často. Dôvody sú, opäť, rôzne – cez spontánne oslabnutie 

náklonnosti až po výhrady k osobnosti a správaniu druhého. Ocitnutie sa, aj únik z takéhoto 

vzťahu, býva náročné pre obe strany. U odmietaného dokonca môžu okrem psychickej bolesti, 

dúfania, čakania a pocitu „zranenia a zlomenia“, nastať intenzívne prejavy protestu až 

vyhrážanie sa samovraždou. 

„…lebo ona potom bola žiarlivá fest. A začala vystrájať sprostosti, že ona je doma, že ja som už 

prestal javiť o ňu záujem, lebo ma to prestalo baviť, lebo som videl, že mi tam nepasovali tie 

veci, že sem tam si vymýšľala niečo. Alebo aj zaklamala. Alebo kus ma stiahnuť na svoju stranu. 

Či by som jej uveril nejaké príbehy, hovadiny. Potom som vedel, že to nie je to pravé. Som začal 

ju postupne opúšťať. Ona začala vystrájať. Začala rozprávať hovadiny, že si podreže žily(...) a 

potom sme sa rozišli(...) bolo to utlmujúce. Ako neviem. Vedel som, že ju nechcem. Vedel som, že 

som sa jej musel zbaviť. Musel som ísť het. Som rád, že som išiel.” 

Nerovnomerný záujem o partnera – v tomto prípade napríklad sexuálny záujem, sa 

negatívne dotýka aj sebaobrazu odmietaného, čo má dopad na jeho sebahodnotu a sebavedomie. 

„Bola som mu po vôli vo všetkom, čo si zmyslel kedy len chcel a nevyžadovala, aby sa venoval 

mojim potrebám a z toho vznikol jeden z najväčších konfliktov, aké sme doteraz mali, cca rok a 

pol od začiatku nášho vzťahu kedy som zistila, že uprednostňuje pornografiu pred milovaním so 

mnou. (...) ten incident s pornom bol veľmi zlomový, lebo vyvolal vo mne pocit, že som 

nahraditeľná.“ 

Ukončiť vzťah s neželane angažovaným partnerom nie je bezproblémové ani pre 

odmietajúceho. Snaha o únik a oslobodenie sa od druhej osoby môže byť vyčerpávajúca, čo 

signalizuje aj prežívaná úľava po vymanení sa zo vzťahu. U odmietajúceho ale z dôvodu 

rozchodu s neželane angažovaným partnerom (alebo kvôli oslabnutiu vlastnej angažovanosti) 

môže byť iniciovaná zvýšená angažovanosť a túžba, ale aj uvedomenie, ktoré sa prejavujú v jeho 

správaní v podobe obnovenej snahy o vzťah a partnera. 
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„Nebol naučený tráviť čas s niekým, pokiaľ sa mu vyslovene nechcelo(...) Problém bol v tom, že 

nebol ochotný chodiť za mnou do iného mesta, kde som študovala, ako on býval, prišlo mu to 

ďaleko a vyhovovalo mu, pokiaľ som si ja všetko prispôsobila tak, aby som prišla (dovtedy som 

to vždy tak robila ja). Pár mesiacov nato (...) prišla ďalšia kríza. Zavolal mi s tým, že jemu sa 

nechce cestovať za mnou domov, dlho sme sa nevideli poriadne (cca 1 mesiac) a on nevie, či už 

nie som len veľmi dobrá kamarátka. Snažili sme sa si to vyrozprávať. Snažila som sa na to 

zabudnúť a pokračovať ďalej vo vzťahu, on sa začal viac snažiť ako dovtedy. Neuvedomovala 

som si to, no podvedome ma to veľmi zranilo všetko a stále to bolelo a do istej miery ma to 

zlomilo. Okolo Vianoc **som niekoho v práci spoznala**. To spôsobilo, že sme sa vo februári 

rozišli, lebo som mu bola neverná. On sa však nechcel rozísť, chcel to všetko medzi nami urovnať 

a uvedomil si, čo všetko robil dovtedy zle. Tak sme sa opäť dali dokopy a pracujeme na tom, aby 

ten vzťah bol lepší a pevnejší, ako ten predošlý.” 

Mlčanie a váhavosť pri asymetrii túžby vo vzťahu je najcharakteristickejšia práve pre 

pokročilejšie štádium partnerských vzťahov. Dôvodov, prečo váhať s priznaním a rozchodom, 

totiž postupným budovaním vzťahu zvyčajne pribúda. Budujú sa napríklad vzťahové väzby s 

blízkymi partnera, ale aj so samotným partnerom. 

„..všetko fungovalo, ako malo, až na pár detailov, ten najväčší bol asi ten, že som ju nemiloval a 

umelo som udržiaval ten vzťah, aj keď som vedel, že to nemá žiadnu budúcnosť, udržoval som ten 

vzťah preto, lebo naše rodinné vzťahy boli na dosť vysokej úrovni a nechcel som to len tak 

zahodiť, ale časom nezostávalo nič iné ako sa rozísť a viem, že aj keď som v tom vzťahu nebol 

šťastný, tak mi to dalo veľa skúsenosti.“ 

Pri strate citov k partnerovi, napriek ktorej sa menej angažovaný jednotlivec rozhodne pre 

zotrvávanie vo vzťahu, sa môžu voči nemu navodiť aj pocity úplnej averzie. 

„Zo začiatku som si aj myslela, že je to láska, ale potom mi už strašne vadil. Všetko mi vadilo, aj 

keď nič nerobil mi strašne vadil. (...) Mne vadilo, že dýchal. To bolo hrozné. Mala som averziu 

iba keď sa ma dotkol.“ 
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Diskusia 

 Výsledky tejto kvalitatívnej štúdie sú obsahovo v súlade s poznatkami o asymetrii v túžbe 

po partnerovi alebo vzťahu v predošle publikovanej literatúre. Prínosné poznatky tejto štúdie 

spočívajú vo viacerých bodoch. Ako uvádzajú Baumeister a Dhavale (2001), je užitočné 

rozlišovať medzi nenaplnenou partnerskou túžbou a túžbou, ktorá sa z kedysi funkčného vzťahu 

vytratila. Doposiaľ však tieto dve skupiny boli kvalitatívne skúmané spoločne alebo boli vo 

výsledku zlúčené. Z realizovanej tematickej analýzy tejto štúdie je zrejmé, že uvedené dve 

skupiny sa líšia v intenzite a závažnosti naviazania sa a následnej ujmy v druhom zmienenom 

type vzťahu. 

Odmietajúca aj odmietaná osoba pociťuje negatívne dôsledky na svojom prežívaní 

(Baumeister & Dhavale, 2001). Podobne, ako uvádzajú autori, z tejto štúdie vyplýva, že u 

odmietajúceho sú to najmä pocity viny alebo výčitky svedomia. Z nami získaných dát je však 

tiež zrejmé, že odmietajúci vytvára alebo zotrváva vo vzťahu s viac angažovaným partnerom z 

dôvodu niekoľkých benefitov, ako sú bezpečie, pohodlie alebo sexuálny styk. V dôsledku 

zotrvávania v asymetrickom vzťahu však preňho vznikajú aj ďalšie typy strát, ako pocit 

obťažovania a obmedzovania (napr. obmedzenie slobody a limitácia expanzie identity), 

diskomfort, prehodnocovanie správania a vyčerpanie. Okolnosti tohto typu vplývajú aj na 

správanie odmietajúceho, tj. používanie druhého ako prostriedku pre uspokojenie svojich 

potrieb, neohľaduplnosť, znevažovanie, využívanie druhého pre sebaliečbu z predchádzajúcich 

sklamaní, manipulácia a osočovanie.  

Jedinečnými sú aj výpovede a zistenia týkajúce sa benefitov z udržiavania vzťahov 

odmietanými jednotlivcami – vzájomná blízkosť, dôvera a komunikácia, nepripravenosť na 

vážnejší vzťah, ale tiež experimentovanie a objavovanie v oblasti osobnej identity. 

Sociálne odmietnutie však častejšie vedie k neželaným dôsledkom, teda nízkej sebaúcte a 

negatívnym emóciám (Leary, 2010; Leary & Baumeister, 2000; Charlot, 2018; Fisher et al., 

2010). Tie sme identifikovali aj vo výpovediach participantov a participantiek. Sú nimi pocity 

bolesti, trápenia, hnevu, smútku, žiarlivosti, dúfanie, čakanie, pocit „zranenia a zlomenia“, 

žiarlivosť, zmätok, ale aj obsesívne myšlienky, dekonštrukcia ideí o vzťahu a láske, absencia 

súladu s vlastnými morálnymi štandardmi, prežívanie zahanbenia, neistota, pocit ohrozenia, 

pochybnosti alebo strata sebaistoty, pocit straty, poškodenie sebaobrazu, sebahodnoty a 

sebavedomia. 
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Sociálne odmietnutie môže ďalej viesť k negatívnemu správaniu (Fisher et al., 2010; 

Charlot, 2018). Zaznamenali sme prípady, kedy došlo k obsesívnemu a nástojčivému správaniu. 

Správanie odmietaného sa podľa našich zistení prejavuje vo vyvíjaní nátlaku (k čomu vedú 

dôvody, akými sú vyšší vek, netrpezlivosť, pocit, že už v partnerovi našli osudovú alebo pravú 

lásku, a tiež presvedčenie o tom, že ich životné ciele sú v súlade so serióznejšou tranzíciou vo 

vzťahu) či vysoko intenzívnych prejavoch protestu až vyhrážok samovraždou. 

Fisherom a kol. (2010) je asymetrická vzťahová situácia pripodobňovaná k závislosti. 

Skutočne, viaceré výroky participantov nášho výskumu sa vzťahujú na pocity, ktoré sa vyskytujú 

pri závislosti, ako je túžba, nutkanie, emocionálna závislosť, zmeny osobnosti a strata 

sebakontroly. 

Zistenia longitudinálnej štúdie (Charlot, 2018) naznačujú, že opakované skúsenosti s 

odmietnutím predikujú zmeny nielen vo vnímaní jednotlivcov, ale aj v tom, po čom túžia u 

romantického partnera. Zaznamenali sme však len jeden prípad v opačnom garde, kedy si 

jednotlivec vykonštruoval kritérium pre budúcu partnerku – takú, ktorá by nevyvíjala nátlak v 

téme svadobného zväzku a on by získal priestor urobiť takéto rozhodnutie sám. Zaznamenali 

sme ale aj situácie, kedy rolu odmietnutého vedome a cielene vystriedala rola odmietajúceho. 

Zistenia prezentovanej štúdie predstavuj prínos v oblasti kvalitatívnych analýz práve 

zameraním sa na rozličné fázy vzťahu aj svojím prvenstvom v komplexnom vedeckom skúmaní 

témy asymetrie túžby po vzťahu a partnerovi na Slovensku. Okrem toho sú prínosom v skúmaní 

faktorov negatívne ovplyvňujúcich vzťah, nakoľko možno tvrdiť, že nerovnomerná distribúcia 

emocionálnej angažovanosti je negatívnym faktorom v kvalite vzťahu, ktorý typicky vedie k 

problémom, hádkam, averzii až postupnému rozpadu vzťahu. V jednotlivých prípadoch sa 

rozklad vzťahu môže zastaviť stratou angažovanosti odmietaného, čím môže byť naštartovaná 

angažovanosť a túžba odmietajúceho, a spolu s tým aj uvedomenie, ktoré sa prejavuje v jeho 

správaní v podobe snahy o obnovenie vzťahu a znovuzískanie partnera. 

Fenomén zvýšenej túžby po nedostupnom (menej angažovanom) partnerovi je častý v 

praxi vzťahov, v našich dátach však zostáva nedostatočne saturovaný pre vyvodzovanie 

generalizovateľných záverov, čo považujeme za jeden z limitov práce. Súvisí to s čiastkovou 

povahou analýzy pre potreby článku, pričom primárnym zameraním projektu je širšia oblasť 

záujmu kvality vzťahov. Asymetria v túžbe vyplynula ako jeden z mnohých faktorov 

ovplyvňujúcich kvalitu vzťahu. Výhodou je, že participanti a participantky o nej hovorili 
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spontánne. Nevýhodou, na druhej strane to, že sme tento fenomén nemali možnosť preskúmať 

v jeho širších súvislostiach - ako napríklad jej zvládanie, súvislosť so životnými okolnosťami, 

vzťahovou históriou či osobnostnými predpokladmi. Jednotlivé aspekty asymetrickej túžby, ako 

aj súvislosti s jej vyrovnávaním medzi partnermi, by sa mali stať predmetom ďalšieho cieleného 

kvalitatívneho skúmania. Pre budúci výskum považujeme za prínosné skúmať okolnosti a 

stratégie procesov vstupu, zotrvávania a ukončovania vzťahov s asymetriou v túžbe po 

partnerovi v súvislosti s ich psychologickými konzekvenciami, zvlášť dopadom na kvalitu 

vzťahov. Naše výsledky je možné interpretovať aj opačnou optikou - naznačujú, že symetria 

a súlad v oblasti emocionálnej, romantickej angažovanosti je významným pozitívnym faktorom 

kvality vzťahu, minimálne na úrovni individuálnych očakávaní. 
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Abstrakt: Téma násilia páchaného na ženách poskytujúcich sexuálne služby na ulici je málo 

diskutovanou témou. Laickou ale aj odbornou verejnosťou ešte stále rezonuje množstvo 

predsudkov. Jedným z nich je, že táto žena nemôže byť znásilnená. Opak je pravdou - ženy 

pracujúce v sexbiznise zažívajú rôzne druhy násilia, či už v intímnom alebo klientskom vzťahu, 

ocitajú sa  dennodenne v rizikových situáciách. Cieľom predkladanej štúdie bolo zistiť, aké 

súkromné, či verejné stratégie využívajú na predchádzanie, zmiernenie, či zastavenie násilia. V 

rámci výskumu bolo zrealizovaných 9 výskumných rozhovorov so ženami, klientkami 

konkrétnej organizácie poskytujúcej sociálne služby ľuďom užívajúcim drogy a pracujúcim v 

pouličnom sexbiznise. Participantky častejšie uvádzali násilie od klientov než násilie v intímnom 

vzťahu. Uvádzali okrem fyzického násilia aj násilie psychické najmä v intímnom vzťahu - 

spomínali vyhrážky, veľkú žiarlivosť partnera, panickú poruchu ako dôsledok násilia. 

Najčastejšie využívali stratégie bezpečnostného plánovania. Častou reakciou na násilie bolo 

podriadenie sa násilníkovi. Väčšina nevyužívala verejné neformálne stratégie, čiže sa 

nezdôverovala kamarátkam alebo blízkym osobám o situáciách násilia. Rovnako si nevytvárali 

komunitné - peer zázemie. Veľmi sporadicky využívali verejné formálne stratégie - participantky 

mali zníženú dôveru v políciu, niektoré  však veria organizácii, ktorá im poskytuje komunitné 

sociálne služby. Výskum tak reflektuje sociálne prostredie a podmienky žien poskytujúcich 
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sexuálne služby vzhľadom na pomoc inštitúcií, ktoré majú ženy pred násilím chrániť a zároveň 

umocňuje a podporuje ženy v hovorení o násilí, čím prispieva k poznaniu a princípom 

komunitnej psychológie.   

 

Kľúčové slová: sexbiznis, prostitúcia, násilie na ženách, násilie v intímnom vzťahu, násilie od 

klientov, stratégie na predchádzanie zmiernenie a zastavenie násilia 

 

Abstract: The topic of violence against women providing sexual services on the streets is 

discussed very little in the context of Slovakia. There are a lot of prejudices among the public, as 

well  as professionals. One of them is that that woman in sex business can't be raped. On the 

contrary, this minority group of women experienced all types of violence whether in intimate or 

client relationships. They are daily in risky situations. The study aimed to find out what 

strategies, private or public, women working in street sexbusiness used to prevent, reduce, and 

terminate violence. 9 qualitative interviews were conducted. The respondents were women - 

clients of a nongovernmental organization providing services for injecting drug users or people 

involved in street sexbusiness. Women talked more often about violence from clients than about 

violence in an intimate relationship. Besides physical assaults, they mentioned psychological 

violence mostly in an intimate relationship - threats, jealousy, and panic disorder as a 

consequence of psychological violence. Regarding strategies, they used safety planning most 

often. The common reaction to the violence at work was to succumb to the perpetrator. They 

rarely used public non-formal strategies, as they didn´t trust friends or relatives. Women didn´t 

form a peer (community) background. They used very few formal public strategies, most of them 

didn't trust the police, few gave the credit to the organization, which provided community 

services. Research reflects the social environment of women working in street sexbusiness 

regarding institutions, which are supposed to protect them from violence, and also empowers and 

supports them in talking about violence, which contributes to knowledge and principles of 

community psychology. 

 

Keywords: sexbusiness, prostitution, violence against women, violence in intimate relationship, 

violence in client relationship, strategies to prevent,  reduce and terminate violence  
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Úvod 

Prostredníctvom verejného i odborného diskurzu možno nahliadať na problematiku 

sexbiznisu rozličnými spôsobmi. Ženy sú často zobrazované ako obete okolností napríklad 

chudoby, ktorá ich donútila „predávať svoje telo“. V súvislosti s násilí, sa zas hovorí o „riziku 

povolania“, alebo si zainteresovaní kladú otázku „či žena pracujúca v sexbiznise môže vôbec byť 

znásilnená“. Aj odborný diskurz je v tomto smere nekonzistentný. Už desaťročia je vedená 

polemika medzi radikálnym feminizmom alebo teóriou dominancie a liberálnym 

feminizmom  (Capous Desyllas, 2010). Pričom v rámci teórie dominancie je prostitúcia vnímaná 

ako vykorisťovanie žien, vyplývajúce z potreby mužov realizovať mužské predstavy o ženskom 

tele a sexualite (Dworkin, 1987). Oproti tomu  stojí názor, že poskytovanie sexuálnych služieb je 

práca ako ktorákoľvek iná (Pheterson, 1989). Teória dominancie hovorí o tom, že sexuálna práca 

je sama o sebe násilím a zneužívaním, či vykorisťovaním (Farley, 2004). Ženy sú tu vnímané 

ako objekty mužskej túžby a pasívne obete. Legalizácia prostitúcie je vnímaná ako legitimizácia 

mužskej sexuality, ktorá je založená na vykorisťovaní žien a robí z tohto vykorisťovania legálnu 

prácu (Raymond, 2004). Zároveň tento diskurz často pripodobňuje samotný sexbiznis alebo 

prostitúciu k násiliu páchanému na ženách, čím popiera koncept ženského slobodného 

sexuálneho vyjadrenia, pretože vníma takúto štylizáciu žien, ako takú, ktorá spĺňa najmä mužské 

kritériá. Presvedčenie, že žena poskytuje sexuálne služby pre potešenie zo sexu nestačí, pretože 

reprezentácie mužskej dominancie sú v tejto štylizácii skryté a implicitné, čiže nejde o slobodné 

rozhodnutie, ale skrytú mužskú nadvládu (MacKinnon, 1987). Radikálny feminizmus a teória 

dominancie, tak stavia ženy poskytujúce sexuálne služby do pozície obete. Historicky prináša 

tento pohľad najmä vzostup sociálneho štátu – sexuálne pracovníčky ako obete sociálnych 

okolností, prinútené „predávať svoje telo“ (Agustín, 2005). Kritika tohto pohľadu sa snaží 

ukázať, že aj v rámci rodových rolí, či mužskej dominancie sa ženy poskytujúce sexuálne služby 

snažia konať tak, že o  moci vyjednávajú, či bojujú o ňu v každodennej interakcii so svojimi 

zákazníkmi. Čo ich stavia do rolí aktérok a konajúcich subjektov, nie sú tak iba  pasívnymi 

obeťami/objektami mužskej objektifikácie (Wood, 2000). Táto zmena pohľadu, ide ruka v ruke 

so zmenou pohľadu na ženy samotné a aj na ženy zažívajúce násilie. Predkladaný text sa 

pohybuje v rámci tohto zmeneného pohľadu – snaží sa vidieť ženy zažívajúce násilie nie iba ako 

pasívne obete, ktoré nemajú možnosť konať v situácii násilia, ale ako aktívne subjekty, ktoré 

podstupujú konkrétne kroky, aby predchádzali, zmiernili alebo zastavili násilie (Goodman et al., 
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2003). Podobne aj ženy poskytujúce platené sexuálne služby používajú množstvo stratégií ako 

narábať s priestorom v ktorom pracujú a so situáciami, v ktorých sa ocitajú, aby tak znižovali 

možné riziká a predchádzali ohrozeniu násilím.    

Liberálny feminizmus poskytuje úplne iný pohľad a otvára úplne iné témy. Chápe 

poskytovanie sexuálnych služieb ako určitý druh práce vyplývajúci zo slobodného rozhodnutia 

ženy. Toto nazeranie sa dostáva do popredia spolu s bojom za práva sexuálnych pracovníkov 

a pracovníčok (Sanders et al., 2018). Sexuálni pracovníci a pracovníčky predávajú sexuálne 

služby, nie svoje telá a je na slobodnej vôli každej ženy a muža, či bude túto prácu vykonávať 

alebo nie. Samozrejme, že slobodná vôľa je vnímaná v rámci obmedzení, ktoré vyplývajú 

z patriarchálnej, sexistickej, homofóbnej a rasistickej spoločnosti, v ktorej žijeme (Bell, 1994).  

Aj liberálny feminizmus má svojich kritikov a kritičky. Pokiaľ uvažujeme o poskytovaní 

sexuálnych služieb ako o práci vykonávanej za peniaze, tak podľa Nencel (2005) sa popiera 

aspekt promiskuity, ktorý je integrálnou súčasťou tohto typu práce. Takto sa sexuálna práca 

stavia na roveň, ktorejkoľvek inej profesii a popiera samotnú promiskuitnú túžbu žien, ktoré túto 

prácu vykonávajú. Diskurz o prostitúcii/sexuálnej práci sa tak opäť vracia k svojim začiatkom – 

kedy bola ženská túžba vylučovaná z oblasti sexuality, jediným dôvodom na poskytovanie 

sexuálnych služieb je tak zárobok, alebo ťažká životná situácia. Táto predstava môže opäť 

navádzať k vnímaniu sexuálnej pracovníčky ako obete nepriaznivých okolností, ktorá je 

prinútená poskytovať sexuálne služby a zarábať tak na živobytie. V niektorých krajinách je ešte 

stále ženská túžba vylučovaná z oblasti sexuality aj prostredníctvom poukazovania na 

prostituujúce telo ako nemorálne, zlé a skazené, čo má za následok vnímanie prostitúcie ako 

niečoho deviantného a najmä ilegálneho (Bell, 1994). Toto umiestnenie sexuálnej práce do 

oblasti ilegality alebo poloilegality vedie ku kriminalizácii sexuálnej práce a rôznych činností 

s ňou spojených. Zároveň znemožňuje kontrolu štátu nad touto oblasťou života svojich 

obyvateľov a obyvateliek.    

Kriminalizácia sexuálnej práce v krajinách, kde neexistuje zákonná regulácia a úprava 

pracovnoprávnych vzťahov v oblasti sexbiznisu, má za následok, že ženy poskytujúce sexuálne 

služby sú jednou z najzraniteľnejších skupín populácie, čo sa týka násilia a pohlavne a krvou 

prenosných ochorení. Riziko násilia a krvou prenosných ochorení ešte zvyšuje užívanie alkoholu 

a iných drog (Carlson et al., 2012).  Násilie voči osobám pracujúcim v sexbiznise, či už ide 

o násilie inštitucionalizované, kam spadá aj samotná kriminalizácia sexuálnej práce, alebo 
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personalizované,  čiže násilie od zákazníkov, či partnerov, vedie k rizikám prenosu pohlavne 

prenosných ochorení  a tiež znižuje kvalitu života osôb pracujúcich v sexbiznise. Vo výskume 

Decker et al. (2013) sa zistilo, že 43% z žien tvoriacich výskumný súbor (N = 35) zažilo 

v poslednom mesiaci násilie najmä od zákazníkov. Násilie bolo závažné a dochádzalo k nemu 

najmä pri negociácii podmienok kontraktu či vyjednávania vo veci sexuálnych praktík. Bolo to 

napr. znemožnenie použitia kondómu, jeho stiahnutie počas sexu bez súhlasu ženy, násilný 

análny styk, nedohodnutý spôsob styku pod hrozbou použitia zbrane a i. (podobne 

Phrasisombath, 2012). Podľa citovanej štúdie bolo klientske násilie ťažšie ako násilie intímne 

a odohrávalo sa najčastejšie pri vyjednávaní o priebehu poskytovanej sexuálnej služby. 

Zaujímavým zistením bolo, že ženy veľmi zriedkavo používali slovo „znásilnenie“ – skôr 

hovorili, že ich muži “fyzicky donútili k sexu”. Štúdia zachytávala aj násilie v párovom vzťahu - 

ženy zažívali sociálnu kontrolu od partnera, sexuálne násilie a použitie strelných zbraní. Násilie 

často vyvolalo odhalenie zo strany partnera, že žena poskytuje sexuálne služby. Výskum Carlson 

et al. (2012) preukázal, že v 84% išlo o násilie od zákazníkov a v 59% o intímne násilie. Ženy 

pracujúce v sexbiznise, tak môžu zažívať násilie na pracovisku (od manažéra alebo manažérky, 

podporného personálu, či kolegýň), v intímnych vzťahoch (od partnera či ostatných členov 

rodiny) a od zákazníkov (WHO, 2013). Sanders (2004), Decker et al (2012) a i.  píšu tiež  o 

násilí v podobe policajnej kontroly a trestov – častokrát neoprávnených.      

Téma násilia páchaného na ženách poskytujúcich sexuálne služby je v slovenskom 

kontexte  veľmi málo preskúmaná a existuje len malé množstvo údajov mapujúcich túto 

problematiku. Občianske združenie Odyseus (2019) realizovalo v roku 2019 prieskum mapujúci 

skúsenosti ľudí pracujúcich v sexbiznise s násilím. Prieskumu sa zúčastnilo 26 žien pracujúcich 

v sexbiznise. Priemerný vek participantiek bol 38 rokov a priemerná doba vykonávania sexuálnej 

práce bola 14 rokov. Podľa zistení malo za posledný rok skúsenosť s násilím dvanásť 

z dvadsiatich šiestich participantiek. Desať žien malo skúsenosť s fyzickým násilím a tri z nich 

opakovane (denne, stále). Často uvádzali, že takéto skúsenosti mali v minulosti. V štyroch 

prípadoch išlo o násilie zo strany zákazníka, v šiestich prípadoch zo strany rodinného príslušníka 

– z čoho štyri uviedli, že išlo o ich expriateľa, či druha. Čo sa týka psychického násilia, malo 

s ním skúsenosť desať žien (z 26), pričom osem z nich malo túto skúsenosť opakovane (denne, 

stále). Z týchto desiatich išlo v šiestich prípadoch o rodinného príslušníka – päť z nich uviedlo, 

že išlo o expartnera alebo druha, dve ho zažili  od zákazníka a dve od niekoho iného z komunity. 
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So sexuálnym násilím mali skúsenosť tri ženy – pričom išlo väčšinou o násilie zo strany 

zákazníka. Sexuálne násilie je stále tabuizovanou a citlivou témou, je preto možné, že toto 

zistenie je značne skreslené a číslo je v skutočnosti vyššie. Vo výskume  Rozkoš bez rizika 

(2020) bolo zistené, že s určitou formou násilia (bez upresnenia časového obdobia) sa stretlo až 

92% žien pracujúcich v tejto oblasti. Britský výskum (Church et al., 2001) medzi ženami 

poskytujúcimi sexuálne služby v troch veľkých mestách (N= 240, z toho 115 pracovalo na ulici) 

preukázal, že ženy pracujúce na ulici, zažívali signifikantne viac násilia ako ženy poskytujúce 

sexuálne služby v interiéri. Pričom iba 34% z opýtaných násilie nahlásili. Ulica je, ako miesto 

poskytovania sexuálnych služieb, oveľa viac rizikovým prostredím, čo sa týka ohrozenia 

akýmkoľvek typom násilia (Sanders, 2004, Goldenberg, Duff, Krusi, 2015). Dôvodom môže byť, 

že pouličný sexbiznis je viac viditeľný, odohráva sa vo verejnom priestore, v ktorom spoločnosť 

dokáže viac kontrolovať sexualitu a sexuálne identity, z hľadiska sociálnych noriem. Je jasne 

určené a jednoducho kontrolované, čo sa môže a čo už nie, čo tieto normy prekračuje a je rušivé 

– napríklad farebne oblečená žena v krátkej minisukni, ktorá ponúka sexuálne služby. Násilie tak 

môže byť tolerované ako nástroj sociálnej kontroly. Čiže v širšom zmysle môžeme povedať, že 

ulica je priestor, kde sú ľahšie uplatňované a kontrolované určité obmedzenia, ktoré slúžia 

k vykázaniu sexuality mimo verejných priestorov najmä pre menšiny (gejovia, lesby), či pre 

ľudí, ktorí sa správajú sexuálne vyzývavo (Duncan, 1996).   

Ženy pracujúce v sexbiznise používajú v súvislosti s násilím rôzne stratégie ako mu 

predchádzať, zmierňovať ho či úplne zastaviť. Vo výskume Sanders (2004), Phrasisombath 

(2012) a i. zistili, že ženy poskytujúce sexuálne služby používajú najmä súkromné stratégie 

a verejné neformálne stratégie. Zo súkromných stratégií je to kontrola okolia, nosenie predmetu 

na obranu, vyjasnenie podmienok kontraktu pred poskytnutím služby, skríning samotného 

zákazníka. Mnohé ženy ďalej berú zákazníkov iba na miesta, ktoré poznajú a cítia sa tam 

bezpečne, prípadne miesta, kde sú umiestnené kamery a blízke obytné domy. Pokiaľ žena 

lokalitu pozná, dokáže ľahšie uniknúť zo situácie násilia a vyhľadať pomoc.  Niektoré nosia pri 

sebe zbraň alebo predmet, ktorý by sa mohol ako zbraň použiť. Sanders (2001)  píše, že 

vyjednávanie v rámci ústneho kontraktu je prvým kontaktom sexuálnej pracovníčky so 

zákazníkom. Odporúča sa nevyjednávať o cene a použití kondómu, toto by malo byť striktne 

dané. Uplatňovanie pravidiel bezpečnejšieho sexu znižuje aj riziko násilia. Skríning zákazníka je 

jednou z dôležitých stratégií na predchádzanie násiliu, kedy žena podľa určitých explicitných či 
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implicitných kritérií zisťuje dôveryhodnosť konkrétnej osoby. Hodnotí sa vzhľad vozidla, vzhľad 

zákazníka (oblečenie, upravenosť, hygiena), reč tela. Armstrong (2014) píše, že základnou 

bezpečnostnou stratégiou pri preverovaní zákazníka je určiť, či ide o skutočného zákazníka, 

alebo o niekoho, kto ženu vyhľadal z iných dôvodov – napríklad kvôli násiliu. Na toto určenie 

ženy využívajú najmä čítanie reči tela a svoju intuíciu. Pokiaľ je klient príliš nervózny, vzrušený, 

netrpezlivý, okusuje si nechty, hrá sa nervózne s rukami,  potia sa mu ruky, vyhýba sa očnému 

kontaktu, alebo má naopak príliš násilný pohľad, tak je tu riziko, že ide o agresora, ktorý ženu 

vyhľadal z iných dôvodov, ako je konzumácia sexuálnej služby. Podľa niektorých žien riziko 

násilia znižuje aj vek zákazníka – starší muži predstavujú menšie riziko, pretože môžu byť 

zraniteľnejší. Zároveň ženy odporúčajú neuzatvárať kontrakt so zákazníkom, ktorý je pod 

vplyvom alkoholu alebo drog a tiež je bezpečnejšie, pokiaľ ony samé nie sú pod vplyvom 

alkoholu alebo iných látok. Nebezpečné je tiež nasadať do auta s viacerými mužmi. 

Dostatočnému prevereniu zákazníka, či okolia zo strany sexuálnej pracovníčky často zabraňuje 

policajná kontrola, čo ženy dostáva do rizika násilia. Okrem súkromných stratégií a stratégií 

bezpečnostného plánovania uplatňujú ženy poskytujúce sexuálne služby aj verejné neformálne 

stratégie. Veľmi dobre im fungovala napríklad stratégia, kedy sa v dodávke poskytujúcej 

sociálne služby navzájom informovali o podozrivých klientoch, ľuďoch či autách, ktoré sa 

nachádzali v teréne. V inom výskume Sanders (2001) participantky zdôrazňovali význam 

komunity pri predchádzaní, zmierňovaní alebo zastavení násilia. Obdobne uvádzajú ako verejnú 

neformálnu stratégiu prácu vo dvojici. Žena tak môže upovedomiť kolegyňu kam a kedy ide preč 

so zákazníkom, zároveň kolegyňa si môže odpísať štátnu poznávaciu značku vozidla, do ktorého 

nastúpi. 

Metódy 

Z predchádzajúceho vyplýva, že dostupné články o násilí páchanom na ženách 

poskytujúcich sexuálne služby, sa zameriavajú najmä na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie 

násilia od zákazníkov nie partnerov. Oblasť násilia v intímnom vzťahu je v tomto smere málo 

preskúmaná. Vzhľadom na to, že ženy pracujúce v sexbiznise, sú okrem svojej profesie 

a kontaktu so zákazníkmi aj partnerkami, matkami či dcérami, zažívajú aj násilie v intímnych 

vzťahoch. Predkladaný výskum je pôvodne súčasťou diplomovej práce Lenky Žilkovej (2019), 

pričom pre potreby tohto článku boli výskumné zistenia so súhlasom pôvodnej autorky nanovo 

analyzované z prehovorov participantiek, s ktorými študentka realizovala výskumné interview. 
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Cieľom výskumu je identifikovať stratégie žien v reakcii  na oba typy násilia – na násilie od 

zákazníkov, ale aj na násilie od partnerov. Tým sa snaží prispieť ku komplexnému poznaniu 

násilia páchaného na ženách pracujúcich v sexbiznise.  

V slovenskom kultúrnom kontexte neexistuje v oblasti pouličného sexbiznisu rola pasáka 

v pravom slova zmysle, muži, ktorí majú profit z poskytovania sexuálnych služieb, sú vo väčšine 

prípadov partneri pracovníčok, alebo s nimi majú nejaký typ intímneho vzťahu. Predkladaný 

výskum sa zameriava na oblasť klientskeho i partnerského násilia. Hĺbkové kvalitatívne 

interview mapuje stratégie, ktoré ženy používajú, aby násiliu predchádzali, zmierňovali ho alebo 

ho úplne zastavili.  Zároveň posledné otázky slúžia na identifikáciu bodov zlomu pri 

partnerskom násilí, ktoré viedli k tomu, že žena partnera opustila, alebo vzťah ukončila. 

Vzhľadom na stanovené výskumné ciele boli na začiatku položené nasledovné výskumné 

otázky: 

 

1. Aké súkromné stratégie používajú   ženy   poskytujúce sexuálne služby na  

predchádzanie, zmiernenie alebo zastavenie násilia v intímnych vzťahoch? 

2. Aké súkromné   stratégie   používajú   ženy   poskytujúce sexuálne služby   na 

predchádzanie, zmiernenie alebo zastavenie násilia v klientskych vzťahoch? 

3. Aké verejné stratégie používajú ženy poskytujúce sexuálne služby na predchádzanie, 

zmiernenie alebo zastavenie násilia v partnerských vzťahoch? 

4. Aké verejné stratégie používajú ženy poskytujúce sexuálne služby  na predchádzanie, 

zmiernenie alebo zastavenie násilia v klientskych vzťahoch? 

5. Ako často sa vyskytujú u žien súkromné stratégie oproti verejným stratégiám? 

6. S čím súvisí bod zlomu v používaní stratégií v násilnom intímnom vzťahu ? 

7. Aké bariéry majú ženy pracujúce v sexbiznise pri kontaktovaní verejných inštitúcií? 

 

Rozhovory boli uskutočnené v rámci pravidelných služieb organizácie, ktorá 

poskytuje sociálne služby osobám pracujúcim v pouličnom sexbiznise a osobám injekčne 

užívajúcim drogy. Rozhovory sa realizovali na ulici (prípadne v dodávke organizácie) alebo 

v kontaktnom centre. Ženy boli  na začiatku informované o téme  a priebehu výskumu, bolo 

im objasnené, že ich výpovede sa budú zaznamenávať na diktafón, ich anonymita však bude 

zachovaná  a nahrávky budú po analýze zničené.  Na základe týchto informácií si mohli 
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vybrať, či sa výskumu zúčastnia alebo nie a zároveň si kedykoľvek počas rozhovoru mohli 

svoju účasť vo výskume rozmyslieť. Úvodné slová slúžili aj pre výber žien do výskumného 

súboru, čiže oddelenie žien, ktoré užívajú drogy, ale neposkytujú sexuálne služby, od žien, 

ktoré poskytujú sexuálne služby. Ďalšia selekcia prebehla na základe otázok o násilí - 

rozhovory troch participantiek neboli analyzované, keďže v priebehu rozhovoru vyplynulo, 

že nemajú skúsenosť s násilím, alebo sa nechceli o danej téme zhovárať. Zber dát sa 

realizoval v mesiaci február  až marec 2019. Znenie otázok výskumníčka prekonzultovala  s 

riaditeľským tímom organizácie, ktorý odsúhlasil na základe obsahu a znenia otázok 

samotnú realizáciu výskumu. Dôraz bol kladený na znenie a formuláciu otázok a 

predovšetkým na to, aby obsah nebol zraňujúci, keďže išlo o citlivú tému násilia a dá sa 

predpokladať, že ženy zažívajú násilie aj v súčasnosti. Otázky boli formulované jasne a 

stručne, aby ich participantky správne pochopili a aby nedošlo k nedorozumeniu. Po 

uskutočnení prvých dvoch rozhovorov sa ukázala potreba klásť doplňujúce otázky pre 

vyvodenia dostatočne obsiahlych záverov. 

Výskumný súbor tvorilo deväť participantiek, pričom najmladšia mala 27 a najstaršia 

45 rokov. Priemerný vek bol 36 rokov. Z hľadiska rodinného stavu päť žien bolo 

slobodných, jedna vydatá, jedna zasnúbená a dve rozvedené. Čo sa týka zamestnanosti - 

osem participantiek bolo nezamestnaných, čo znamená, že oficiálne neboli zamestnané  a iba 

jedna občas brigádnicky pracovala. Sedem participantiek má ukončené základné a dve 

stredoškolské vzdelanie. 

Výskumným nástrojom bolo pološtruktúrované kvalitatívne interview ako vhodná 

metóda pre skúmanie prostredia, populácií a tém, ktoré nie sú ešte dostatočne zmapované. 

Interview pozostávalo zo štyroch okruhov – v prvej časti otázky smerovali k demografickým 

ukazovateľom pre popis výskumnej vzorky ako je vek, stav, vzdelanie a zamestnanie. 

Kľúčová bola otázka, či participantka zažila alebo nezažila násilie, aký druh násilia 

a páchateľa násilia (klient, partner). Potom prišli na rad otázky na konkrétne reakcie 

v situáciách násilia, kde participantky najskôr popisovali súkromné stratégie a bezpečnostné 

plánovanie. Výskumníčka ďalej overovala možnosti verejných neformálnych stratégií najmä 

prostredníctvom sociálnych sietí - otázky smerovali k tomu, či sa má žena komu zdôveriť 

v situácii násilia v rámci svojich blízkych sociálnych kontaktov (neformálne stratégie). 

Následne boli kladené otázky týkajúce sa využívania verejných formálnych stratégií - ako 
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obrátiť sa na políciu alebo  organizácie poskytujúce služby pre ženy pracujúce v sexbiznise. 

Posledné otázky smerovali k bodu obratu - pokiaľ participantka zažívala partnerské násilie. 

Výskumníčky použili tematickú analýzu rozhovorov a následné zovšeobecnenie výpovedí - 

tam, kde to bolo možné. Výpovede boli rozdelené do kategórií  intímneho a klientskeho 

násilia a následne do podkategórií - bezprostredné reakcie žien na násilie, bezpečnostné 

plánovanie, neformálne stratégie a formálne stratégie. Tie boli ešte tematizované ako 

formálne stratégie prostredníctvom oslovenia polície a stratégie prostredníctvom oslovenia 

organizácie poskytujúcej sociálne služby ženám pracujúcim v pouličnom sexbiznise. 

Následne boli výpovede kvantifikované, aby bolo možné rozhodnúť o frekvencii 

jednotlivých stratégií pri tom, ktorom type násilia.  

Výsledky 

Participantky v rozhovoroch popisovali všetky formy násilia - od ekonomického cez 

psychické a sexuálne až  po fyzické násilie. Dve ženy hovorili iba o násilí od partnera ale nie 

od zákazníka, tri popisovali násilie aj od partnera aj od zákazníka a štyri popisovali násilie 

iba od zákazníka – päť participantiek zažívalo násilie od partnera a sedem násilie od 

zákazníka. Z čoho vyplýva, že vo výskumnom súbore bolo násilie od zákazníka najviac 

rozšírené. Jedna participantka spomína na násilie z minulosti – ešte pred tým ako začala 

poskytovať sexuálne služby.  

Čo sa týka klientskeho násilia, ktoré je v literatúre viac rozpracované, z výskumného 

súboru ho zažilo sedem participantiek. Zistenia možno v tomto prípade rozdeliť do dvoch 

kategórií – bezpečnostné plánovanie a bezprostredné reakcie na zmiernenie a zastavenie 

násilia v situácii násilia. Participantky popisujú ako bezpečnostnú stratégiu intuitívne 

preverenie potencionálneho zákazníka, „ja si najskôr človeka prekecnem“, „už to robím 

dlho, takže už viem asi...“. Jedna z participantiek hovorí o intuitívnom vycítení 

nebezpečenstva: „A ja mám, ja neviem taký siedmy zmysel. Ja to vycítim z človeka, proste si 

nesadnem do toho auta“.  Nedôveryhodne na ženy pôsobí, aj keď je klient príliš milý a 

ústretový. „Proste keď je milý moc, taký ťu ťu ťu a všetko áno áno áno, tak nejdem. Viem, 

že to neni dobré. To človek vycíti z toho druhého, vieš.“ 

Bezpečnostné plánovanie zároveň prebieha aj vzhľadom na počet klientov v aute, 

ich vek a miesto poskytnutia služby. Jedna z participantiek hovorí, že nejde do auta 

s viacerými zákazníkmi, ani keď sú starší. „Nezvyknem ísť s viacerými klientami do auta, 
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ani keď sú dvaja starší, nerisknem to“. Ďalšia žena hovorí o tom, že nikdy nejde so 

zákazníkom príliš ďaleko. „Áno, bol v aute, ale ja nechodím nikdy ďaleko.“  

Čo sa týka bezprostredných reakcií v situácii klientskeho násilia, ženy reagujú 

rôzne, ale väčšina hovorí o tom, že nie je účinné ukázať strach, pretože sa násilie môže ešte 

vystupňovať. „To je jasné. Keď ukážeš strach,  vtedy je nad tebou a vtedy si dupľovane 

dovolí.“ Zároveň sa im osvedčilo nebrániť sa a podriadiť  sa agresorovi. „Snažiť sa toho 

dotyčného nejak skľudniť,  alebo správať sa tak ako on chce. Podľa toho, čo od teba 

požaduje.“  Iná žena hovorí: „Väčšinou som sa naučila, že netreba byť agresívny a radšej 

povoliť a nechať sa zbiť, alebo vlastne byť ticho“. Niekedy pomáha v takýchto situáciách 

humor. Žena opisuje svoju reakciu v situácii, keď na ňu muž vytiahol pištoľ: „Tak ty to 

chceš na spôsob FBI, miláčku? Nemám problém, ale prosím ťa, drž mi ju (pištoľ) vyššie, 

lebo tu nižšie ma tlačí“. Celý čas som si robila prdel. Až keď dvakrát vystrelil do vzduchu, 

už mi to nebolo jedno. Aj tak som sa smiala. Normálne, ja som sa tak panicky rehotala, že 

nechápal. ,, Obliekaj sa a ideme“. Išli sme na miesto a potom po mne hodil ešte päťdesiat 

euro. ,,To som ešte nevidel, že by sa kurva nebála pištole“.“   

Iba jedna z participantiek sa bránila a volala o pomoc a to jej v konečnom dôsledku 

zachránilo život. „Snažila som sa kričať a zachrániť sa jak sa dalo. Bránila som sa, trepala. 

On ma škrtil a ja som moc na výber nemala..... Potom prišli policajti a ja som začala kričať. 

Dvakrát asi som zakričala ,, pomóc“ a niekto anonymný zavolal policajtov. Kým prišli 

policajti, ja už som bola v bezvedomí.... Doslova mi zachránili život. Povedali, že ja by som 

už zomrela, keby nedošli.“ 

Čo sa týka klientskeho násilia, ženy pracujúce v sexbiznise využívali verejné 

stratégie v minimálnej miere, pokiaľ ich využívajú, tak iba tie neformálne. Iba dve 

participantky tvrdili, že sa zveria kamarátom, kamarátkam alebo partnerovi. „Mám, mám 

určite známu, kamarátku, ktorej to môžem povedať a aj terajšieho partnera dá sa to povedať, 

čo s ním bývam, terajšieho spolubývajúceho. On je taký v pohode.“ Ďalšia zo žien odpovedá 

na otázku, či má niekoho vo svojom okolí komu sa môže zdôveriť: „Ale áno, áno. Partnera. 

Aj partnera, aj kamaráta. To je jak partner-kamarát, všetko dokopy“. Väčšina však túto 

možnosť nespomína, dokonca jedna zo žien tvrdí, že sa nerada zveruje kamarátkam, pretože 

v nich nemá dôveru, že ju počúvajú a berú vážne....„nerada sa rozprávam s takýmito vecami, 

lebo to je také vieš, niekedy ti veria, niekedy nie. Počúvajú s jedným uchom dnu, druhým 
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von a až kým si to nepocítia na vlastnej koži...akurát s babami vieš lebo sú také, nevnímajú 

ťa. Nafetované piče. Komu to máš rozprávať, aby sa smial niekto na mojom nešťastí vieš.” 

Nefunkčnosť neformálnych sociálnych sietí pri predchádzaní, zmierňovaní alebo zastavení 

násilia, môže byť dôsledkom prostredia pouličného sexbiznisu, v ktorom sa ženy pohybujú. 

Na ulici je veľmi zložité dôverovať druhým ľuďom a vytvárať si skutočné kamarátstva. Skôr 

je zvykom spoliehať sa sama na seba, preto aj z prehovorov vyplýva, že ženy uplatňujú skôr 

súkromné ako verejné stratégie. Väčšina hovorila, že sa v tomto smere nedá spoľahnúť ani 

na partnerov, vzhľadom na profesiu, ktorú vykonávajú, keďže muži sú častokrát žiarliví a je 

pre nich ťažké počúvať zážitky z intímnych situácií s inými mužmi. „Nie, pokiaľ to nie je 

také, že proste oni sú takí nahnevaní skôr, by som povedala. Samozrejme, keby sa pýtal, to je 

niečo iné, keď sa rozprávame. Ja mu takto rozprávam niekedy o všeličom, ale nie často, že 

by som niečo rozprávala. Snažila som sa a nedopadlo to dobre.“ 

Ďalším z dôvodov nevyužívania verejných stratégií je nedôvera v inštitúcie, ktorá je 

prítomná u väčšiny ľudí z marginalizovaných skupín – je dôsledkom segregácie 

a inštitucionálneho násilia. Ženy zapojené do výskumu hovorili často o nedôvere v políciu 

alebo iné organizácie pri riešení násilia. „S policajtami nemám dobrú skúsenosť, to každý z 

nás vie... pretože sa mi už xkrát stalo, že to otočili ešte proti mne. Poviem príklad, ten 

agresor môže byť mafián, môže byť politik, môže byť právnik. Ale ja hovorím stále o 

agresoroch, mojich zákazníkoch. A x-krát sa to môže otočiť proti mne.“ Iná žena podotýka: 

„Políciu som kontaktovala, ale tí sa na to vždycky vykašlali. To bolo nič.“ Ďalšia hovorí tiež 

o skúsenosti s políciou: „Skúšala som raz, keď ma okradol zákazník jeden a povedali mi, že 

to je riziko povolania.“ Iba jedna participantka oslovila políciu v prípade násilia od 

zákazníka: „Polícií som už hovorila tiež, áno“. Ale nakoniec priznáva, že podanie trestného 

oznámenia považuje za zbytočné. Jedna z participantiek má obavy z komunikácie s políciou. 

„Ako treba, ako treba, ako komunikovať. Lebo je to zložité. Je to zložité, pretože musíš 

vedieť komunikovať správne. Záleží veľmi na tom. A v strese to nejde. Takže si to nechám 

uložiť hlavou a až potom by som.“  Táto verejná formálna stratégia – zavolanie polície 

fungovala iba v jednom prípade, keď políciu zavolal niekto iný – participantka vtedy ležala 

na zemi v bezvedomí. Na základe tohto incidentu participantka dôveruje polícii alebo inej 

organizácii v situácii násilia. Jedna z participantiek hovorí o dôvere v organizáciu 

poskytujúcu sociálne služby ženám pracujúcim v sexbiznise. „Ale ja môžem povedať, že 
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vaša organizácia mi dosť veľa pomáha na to, aby som to zvládla a za to jej ďakujem.“ Iná 

zdôrazňuje, že by pomohlo, ak by s pracovníčkou z organizácie išli na políciu - “Lebo s vami 

je to úplne ináč. Lebo keď idem s vami niekam, tak sa s nami úplne inak bavia.” 

Ženy poskytujúce sexuálne služby na ulici zažívajú okrem násilia od zákazníkov aj 

násilie od svojich partnerov (5 participantiek) - opäť ide o rozličné druhy násilia, ale 

z prehovorov vyplýva, že prevláda fyzické násilie. Reakcie sú viac diverzifikované ako pri 

klientskom násilí. Zdá sa, že ženy v našom výskume sa viac bránia svojim partnerom ako 

klientom. „No áno, ja som mu facku nedala, ja som ho kopla, také ženské.“ Niektoré volia 

stratégiu nekladenia odporu. „Alebo aj tomu partnerovi som radšej pritakala, že to tak je, aby 

nebolo zle.“ Ďalšia žena odpovedá na otázku ako sa jej darilo zmierniť násilie od partnera: 

„Musel ma najprv zbiť, až kým sa neukľudnil“. Niekedy prechádzajú od aktívnej obrany 

k tomu, že nekladú zjavný odpor, pretože sa im nedarí brániť sa: „Nedá sa brániť, lebo to je 

chlap.... Tak zo začiatku áno, ale potom, to ja nemám takú silu. To sa nedá.”  

Niektoré ženy používali aj verejné neformálne stratégie na predchádzanie, 

zmiernenie alebo zastavenie násilia v intímnom vzťahu. Ako účinná sa ukazovala stratégia, 

že žena zavolá niekoho, koho muž pozná a pred kým má rešpekt – čiže zverejní situáciu 

násilia, aby sa muž hanbil. „Pomohlo byť hlavne medzi ľuďmi alebo ak by prišla návšteva, 

alebo ako sa to povie, proste byť medzi ľuďmi správnymi, alebo skorej by som povedala 

zavolať si, alebo po telefóne vlastne niekoho, koho aj on pozná, pri kom má rešpekt.“ 

Niekedy dokonca pomôže fingovaný telefonát, že žena niekomu volá, alebo že volá políciu. 

Jedna zo žien sa pokúšala o využívanie neformálnej siete, ale táto stratégia nebola účinná. 

Následne si interpretovala násilie ako súkromný problém medzi ňou a partnerom. „Ako ja 

som to povedala všetkým, mame a tak. Ale moja mama povedala na to, že pokiaľ sa to 

netýka vnučiek, tak to je medzi nami, my vieme, čo robíme, sme dospelí. Nepotrebovala som 

sa nikomu že spovedať, že by som chodila a vyplakávala. Vtedy to bol problém medzi ním a 

mnou a to je celé.“  

Opäť ani pri tomto špecifickom type násilia nemajú participantky dôveru v inštitúcie 

alebo políciu, čiže neuplatňujú verejné formálne stratégie, alebo ich uplatňujú minimálne. 

„Nie, nie, nie. Neriešila som to proste, to nemalo ani význam. Čo by ste mi pomohli vy 

napríklad, nič.“ Stalo sa, že jednu z participantiek polícia neochránila, pretože nemala 

doklady: „Raz som zavolala policajtov, keď mi dal facku, ale potom došli a ja som nevedela 
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nájsť občiansky doma a on medzitým zdúchol. Ale povedali, že mám prísť, ale ja som 

neprišla.“  V tomto prípade sa podarilo odohnať páchateľa, čiže vyriešiť konkrétnu situáciu 

akútneho násilia, ale nepomohlo to participantke vyriešiť násilie z dlhodobej perspektívy.  

Čo sa týka bodu obratu,  štyri ženy (z piatich) hovorili otvorene o tom, čo ich 

motivovalo od partnera odísť, alebo kedy sa násilie ukončilo. Dve hovorili o nájdení si 

nového partnera. Žena odpovedá na otázku, čo jej pomohlo násilie ukončiť: „Tak to, že som 

odišla. Musel to pochopiť. Lebo keď ma stále upodozrieval, tak som si povedala, že ja sa 

nebudem s tebou hádať zadarmo a budem to robiť. Som nevedela, jak mám vykľučkovať z 

toho vzťahu, tak som ho podviedla a on to zistil... Áno, to bolo schválne, lebo jeho by som sa 

nezbavila ani doteraz.“ Iná zo žien hovorí: „Utiekla som a našla som si druhého partnera, 

ktorého sa vlastne on bál. A odvtedy mám pokoj.“ Ďalšia zo žien ukončila násilie od partnera 

odchodom z dôvodu eskalácie násilia. „No, veľakrát to vyšlo do takého extrému, že ma 

zmlátil, že som mala rozbitú pol tváre a skončila som v nemocnici so zašitou hlavou, 

rozbitými ústami takže.....“ Zároveň mala dostatočne funkčnú neformálnu sociálnu sieť, aby 

sa partner nevrátil a ďalej jej neubližoval. „Ale vtedy som mala známych, tí čo sa za mňa 

postavili a dali najavo, že už si neudrie do mňa.“ Štvrtej participantke pomohlo k ukončeniu 

násilného vzťahu to, že partnera zavreli do väzenia. „Jeho zavreli vlastne. To bolo šťastie. 

Takže tým pádom som sa ho aj zbavila. To bolo jediné šťastie.“ 

Diskusia 

Z citovaných výskumov (Sanders, 2004, Carlson et al., 2012, Goldenberg, Duff & 

Krusi, 2015) možno vyvodiť, že ženy poskytujúce sexuálne služby zažívajú vo svojom 

živote násilie častejšie ako ženy z iných profesií. Prítomnosť násilia v životoch žien 

pracujúcich v sexbiznise potvrdzuje aj predkladaný výskum. Okrem násilia v intímnom 

vzťahu, s ktorým majú skúsenosti aj ženy z iných profesií, je to násilie od zákazníkov. Skôr 

sa ukazuje, že násilie od zákazníkov je frekventovanejšie než v intímnom vzťahu a aj kvôli 

týmto skúsenostiam, vyvinuli množstvo stratégií na jeho zastavenie, obmedzenie či 

predchádzanie. Uvádzajú predovšetkým individuálne stratégie situačné i dlhodobé 

(Ondrušková, Smitková, 2020), ktoré potvrdzujú, že ženy pracujúce v sexbiznise nie sú 

pasívnymi obeťami násilníkov, ale uplatňujú stratégie na predchádzanie násilia - skríning 

zákazníka, využívanie intuície na jeho odhad, vykonávanie práce na známom mieste napr. v 

blízkosti obydlí, či kamier, nosenie predmetov, ktoré môžu slúžiť ako zbraň, vyjednávanie 
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(vopred) o forme styku, úhrade, dodržiavaní zásad bezpečného sexu, nejsť do auta s 

viacerými mužmi a i. Ojedinele spomínajú aj humor, či nebáť sa a nenechať si to. Sanders 

(2001) spomína aj stratégiu mať viac stálych zákazníkov. Využívajú teda mnohokrát 

bezpečnostné plánovanie, no, ak toto plánovanie zlyhá, preferujú podriadenie sa klientovi (8 

z 9 respondentiek), čiže zmierňujúce stratégie. Je to podľa nás spôsobené aj tým, že v 

konkrétnej chvíli ohrozenia agresiou, nie je nikto iný nablízku, kto by im mohol pomôcť, 

resp. im v tej situácii nikto nepomôže. Ďalej podriadenie sa môže byť bezpečnejšie aj z 

hľadiska intenzity násilia.  Menej často sa obracajú na verejné neformálne siete - spomínajú, 

že ich partneri sú/boli žiarliví a veľmi nedôverujú iným ženám, s ktorými pracujú na ulici, a 

tak s nimi ani nezdieľajú svoje zážitky, či prežívanie. Chýbajú tak peer interakcie, vnímanie 

spoločnej komunity, ktoré by mohli napomôcť a pôsobiť aj psychicky výrazne podporne, ako 

ich v prehľade štúdií uvádzajú napr. Goldenberg, Duff & Krusi (2015) a i. Sanders (2004) 

spomína vzájomnú spoluprácu - jedna si zapíše značku auta, s ktorým druhá odchádza a 

robia to aj tak, aby to zákazník videl. Formálne okolie ako je polícia (spadajúca pod verejné 

stratégie) v nich veľmi nevyvoláva dôveru - iba dve vyslovili ochotu ich prípadne 

kontaktovať. Viaceré spomínajú zlé skúsenosti s políciou - ignorovanie, znevažovanie, 

nezáujem o pomoc.  Jednej pomohli, keď ich niekto anonymne zavolal, v situácii, keď jej 

išlo o život a kričala o pomoc. Výsledky iných výskumov negatívne skúsenosti skôr 

potvrdzujú. Z kultúrne odlišných krajín ženy spomínajú aj nevyhnutnosť políciu podplácať, 

sex na výmenu, znásilnenie policajtom, či vyhrážky (Letlape, Dube, 2019). Niektoré (2 z 

opýtaných) pokladali občianske združenie, ktoré im zabezpečuje právnu pomoc, sociálnu 

asistenciu a pod. za také, ktorému veria a aj sa jeho pracovníkom/čkam vedia zdôveriť. Obe 

odporúčajú - obrátiť sa na občianske združenie a s tým ísť riešiť potrebné na políciu. 

V osobnom živote použili ženy aj vzdorujúce aj zmierňujúce stratégie, vzdorujúce nie 

vždy dopadli dobre - v jednom prípade viedli k ešte väčšiemu fyzickému násiliu, takže túto 

stratégiu by už respondentka nikdy nezopakovala. Viaceré (okrem 2) majú vo svojom okolí 

niekoho, s kým môžu o násilí v osobnom vzťahu, hovoriť (neformálna verejná stratégia), na 

koho sa obrátiť, či niekoho, kto vyvoláva u násilníka rešpekt. S činnosťou polície, v prípade 

ohlásenia násilia v intímnom vzťahu, nemajú výrazne zlé alebo dobré skúsenosti, no ich 

výpovede nepôsobia tak, že by sa na políciu nejako mohli spoliehať. K tomuto postoju môže 

prispievať aj ich skúsenosť z práce na ulici. Riešením v osobnom živote bol odchod zo 
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vzťahu (aj do iného vzťahu), alebo odlúčenie (partnera vzali do väzby). Jedna z 

respondentiek cielene začala iný vzťah, aby sa to partner dozvedel (vzdorujúca stratégia) a 

pomohlo jej to vzťah s prítomným násilím ukončiť. 6 z respondentiek uvádza aj skúsenosti s 

psychickým násilím, otázne je, či ho neprežívajú všetky, len ho takto nerozpoznávajú a 

nepomenovávajú. Spomínajú vyhrážky, veľkú žiarlivosť partnera (respondentka hovorí, že 

kvôli tomu trpí panickou poruchou a navštevuje psychiatrickú ambulanciu), ďalšia hovorí, že 

“psychické násilie sa neriešilo”, či hovoria o tom, ako situácie násilia v nich doznievajú.   Ich 

bezpečnostné stratégie môžu prežívanie psychického násilia zmierňovať, či do istej miery 

mu predchádzať - hlavne v práci s klientmi. Ich práca na ulici však aj s ohľadom na postoje 

rodiny, partnerov či spoločnosti kladie veľké nároky na zvládnutie jej podmienok, či 

okolností intímneho života, a tak niektoré využívajú aj alkohol, či drogy ako prostriedky na 

ich zvládnutie. 

Limity výskumu 

Vzhľadom na realizáciu výskumu na tzv. skrytej populácii, ktorá je v rámci 

štandardných výskumných metód nedosiahnuteľná, sme zvolili kvalitatívny prístup 

prostredníctvom metódy interview na vybranej vzorke respondentiek, ktoré využívajú služby 

konkrétnej mimovládnej organizácie, táto skutočnosť znemožňuje zovšeobecňovať výsledky 

na celú populáciu žien pracujúcich v pouličnom sexbiznise. Špecifiká výskumnej vzorky, 

ktorá nie je zvyknutá zdieľať svoje intímne skúsenosti, závažnosť témy násilia a čiastočná 

neskúsenosť výskumníčky v realizácií kvalitatívneho interview mohli spôsobiť, že výskumné 

rozhovory nešli až tak do hĺbky, čo mohlo mať vplyv na výskyt sociálne žiadúcich odpovedí 

a nedostatočnú bohatosť obsahu. Mohli vznikať aj menšie nedorozumenia, napríklad niekedy 

nie je rozlišované zmiernenie násilia a zmiernenie následkov násilia.  

Záver 

Z výskumných zistení  vyplýva, že ženy sa vo väčšine prípadov klientskeho či 

partnerského násilia spoliehajú samé na seba, uplatňujú z hľadiska prevencie stratégiu 

bezpečnostného plánovania a reagujú tak, aby zmiernili alebo zastavili násilie v situácii 

násilia. Ich sociálne neformálne siete nie sú dostatočne funkčné, aby pôsobili preventívne či 

podporne v týchto situáciách. Veľmi malé množstvo zo žien sa spolieha na formálne 

inštitúcie ako je polícia, či organizácie poskytujúce sociálne služby ženám pracujúcim v 

sexbiznise, pretože v našom kultúrnom kontexte ešte stále prevláda mýtus, že žena 
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poskytujúca sexuálne služby nemôže byť znásilnená, alebo že akékoľvek násilie ktoré sa jej 

deje, vyplýva z jej profesie a činnosti, ktorú dobrovoľne vykonáva a je teda rizikom 

povolania. Dve z participantiek boli naklonené vyhľadať pre pomoc komunitnú organizáciu 

poskytujúcu služby ženám pracujúcim v sexbiznise. 

V ďalšom výskume sa možno zamerať aj na ostatných aktérov a aktérky formálnych 

inštitúcií ako sú napríklad policajti a policajtky, či sociálni pracovníci a pracovníčky, aby 

bolo možné identifikovať, čo v procese nahlasovania týchto trestných činov nefunguje 

a prečo sú ženami verejné formálne stratégie tak málo využívané, zároveň možno uvažovať o 

tom ako je možné posilňovať samotné ženy, aby násiliu predchádzali.                
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Abstrakt: Láska je nie len psychickým fenoménom, ale aj permanentnou témou západnej 

kultúry, jej socio-kultúrnym konštruktom.  V štúdii sme sa zamerali na to, ako je tzv. pravá láska 

konštruovaná v mediálnom priestore na Slovensku. Realizovali sme analýzu diskurzívnych 

zdrojov populárnej kultúry týkajúcich sa prvej lásky. Táto analýza sa zamerala na otázky: Aké 

diskurzy operujú v súvislosti s danou témou? Odkiaľ pochádzajú? Ako a prečo boli 

zkonštruované?  Na čo sú dobré a k čomu sa dajú použiť (Stainton Rogers, 2003).  Analyzovaná 

bola vzorka 400 relevantných mediálnych artefaktov (podcasty, webové stránky, noviny, 

časopisy, rádia a TV)  publikovaných v rokoch 2019 a 2020. Výsledky diskurzívnej analýzy 

ukázali, že o tom, čo to je pravá láska hovoria celebrity (pravá láska prekračuje vekové rozdiely), 

kultúrne artefakty – filmy, divadelné predstavenia, knihy a pod.  (pravá láska je tragická alebo 

šťastná), odborníci – psychológovia (ak nájdete takúto lásku vstúpte do vzťahu). Diskutovaná je 

normatívna funkcia hegemonických diskurzov pravej lásky verejného diskurzu pri vytváraní 

ľúbostných vzťahov. Zamýšľame sa nad tým ako národná komunita psychológov prispieva k 

šírenie špecifickej reprezentácie pravej lásky, aký je jej hlas a sila v porovnaní s posolstvami 

šírenými kultúrnymi artefaktami. Z hľadiska praktických implikácií uvažujeme, či kultúra a 

experti nenastoľujú nereálne ideály pre fungovanie ľúbostných vzťahov.    

 

Kľúčové slová:  láska, diskurzívna analýza, kultúrne zdroje 
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Abstract: Love is not only a psychological and social phenomenon, but also a permanent theme 

of Western culture. Love is a socio-cultural construct. In the study, we focused on how the so-

called true love constructed in the media space in Slovakia. We did an analysis of discursive 

sources of popular culture related to first love. This analysis focused on the questions: What 

discourses operate in relation to the topic? Where do they come from? How and why were they 

designed? What are they good for and what can they be used for? (Stainton Rogers, 2003). A 

sample of 400 relevant media artifacts (podcasts, websites, newspapers, magazines, radio and 

TV) published between 2019 and 2020 was analyzed. The results of the discursive analysis 

showed that what true love is said by celebrities (e.g. true love exceeds age differences), cultural 

artifacts - films, theater performances, books, etc. (true love is tragic or happy), experts - 

psychologists (if you find such love, enter into a relationship). The normative function of 

hegemonic discourses of the true love of public discourse in constructing love relationships is 

discussed. We reflect on how the national community of psychologists contributes to spreading a 

specific construction of true love. In terms of practical implications, we consider whether culture 

and experts do not establish unrealistic ideals for the functioning of love relationships. 

 

Key words: love, discursive analysis, cultural resources 

 

Úvod  

Láska je veľmi zložitý a viacvrstvový fenomén ľudskej psyché, ktorý vôbec nie je 

jednoduché zadefinovať. Ide o pojem, ktorý je socio-kultúrnym konštruktom, jeho obsah je 

kultúrne, ale aj individuálne podmienený. Každý človek má s láskou vlastnú individuálnu 

skúsenosť, ktorá je ovplyvnená celou radou životných (špecifických) skúseností a podmienok, 

vďaka čomu sa síce môžu skúsenosti jednotlivcov v niečom zhodovať, ale môžu byť aj veľmi 

odlišné. Niektorí jedinci sa viac zameriavajú na citovú zložku, iní lásku vnímajú ako súbor 

noriem, nevyhnutných pre existenciu takéhoto vzťahu, ďalší lásku vnímajú predovšetkým ako 

istú formu sebaupozadenia a uprednostnenia potrieb a šťastia druhého človeka alebo ako ochotu 

zdieľať s niekým svoj najvnútornejší svet, aspekty nazerania na lásku sú rôzne. Marston, 

Hecht,  Robers (1987) uvádzajú, že láska je komplexná emócia, ktorá ale záleží od spôsobu bytia 

jedinca a jeho vzťahov k ostatným k svetu a k sebe, to potom určuje charakter lásky a spôsob 

akým je prežívaná. Karandashev (2015) a pred ním Jankowiak, Fischer (1992) podávajú dôkazy, 
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že láska je univerzálna emócia, ktorú zažíva väčšina ľudí v rôznych historických obdobiach a vo 

všetkých kultúrach sveta, ale prejavuje sa rôznymi spôsobmi, pretože kultúra má vplyv na 

predstavy o láske a na spôsoby cítenia ľudí, ich premýšľanie a správanie sa v romantických 

vzťahoch. V predchádzajúcich štúdiách sme skúmali individuálne reprezentácie lásky u mladých 

ľudí (Lukšík & Guillaume, 2018) ako aj so sociálne a kultúrne zdroje, z ktorých mladí ľudia pri 

vytváraní týchto reprezentácií čerpajú (Guillaume, 2020). Kvalitatívny výskum individuálnych 

sociálnych reprezentácií lásky  ukázal ich veľkú varietu (38 typov reprezentácií), ktoré autori 

ďalej zoskupili do troch prúdov:  línia vášnivej a socializovanej láska, kresťanská   línia  a 

psychologizujúca línia.    

Vzhľadom na výraznú kultúrno-regionálnu podmienenosť predstáv o láske, sa 

v rámci tejto štúdie budeme venovať aktuálnemu verejnému diskurzu v súvislosti s témou pravej 

lásky v slovenských médiách za posledné dva roky. Dosah a moc médií sú známe už od dôb, 

kedy McLuhan (1964) vyslovil názor, že médiá nielen ovplyvňujú obsah a štruktúru správ, ale že 

zásadným spôsobom ovplyvňujú naše vedomie a skúsenosť. Kontrolu nad tým, čomu ľudia veria 

ako jeden z prameňov moci uvádza aj Galbraith (1983), implicitne pod vierou nevníma len 

náboženské postoje, ale postoje celkovo, otázky mienky, správania i kontroly vedomia. Svet 

a predovšetkým technológie sa posúvajú vpred míľovými krokmi, aktuálne žijeme vo svete, 

ktorý do veľkej miery ovládajú a utvárajú elektronické médiá, kam sa pomaly presúva aj 

sociálny život mladých ľudí, ktorý je už významne poznačený zdieľaním na sociálnych sieťach. 

Ilowieci, Zasepa (2003) uvádzajú, že hoci vplyv elektronických médií nie je jediným vplyvom na 

človeka a komunity, väčšina odborníkov sa o ňom však vyjadruje ako o dominantnom. Tento 

vplyv považujú za zámerne utváraný, ale tiež náhodný, miera vplyvu médií do veľkej miery 

závisí od vlastností príjemcov a stavu ich vedomia. Podrobnejší opis vplyvu médií nachádzame v 

príspevku  Mc Guireho (1988), ktorý poukazuje na hlavnú funkciu médií v ovplyvňovaní 

presvedčení, postojov, a správania príjemcov v presne zvolenom smere. Uvádza konkrétne 

podoby, medzi ktorými popri reklame a politických kampaniach nechýbajú ani cielené kampane 

zamerané na zmeny životného štýlu, efekty ideologickej indoktrinácie, či mediálna popularizácia 

rituálov z oblasti spoločenskej kontroly (majstrovstvá, olympiády, festivaly, reality show a pod.). 

Mediálna komunikácia má nesporne významný vplyv pri tvorbe verejnej mienky a ovplyvňuje 

tiež tvorbu a charakter verejných diskurzov, tým aké diskurzy sprostredkúva a podporuje. 

Preferencia a podpora diskurzov je tak determinovaná etickými princípmi ľudí pracujúcich 
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v médiách ako aj širšími súvislosťami akými sú tradície a kultúra spoločnosti, charakter kultúry 

spoločenského života, či stav demokracie (Ilowieci & Zasepa, 2003).  

Pravá láska 

Slovné spojenie „pravá láska“ nemá žiadny podložený a jasne vysvetliteľný význam, s 

ktorým by sme mohli operovať. Sme schopní identifikovať určité kontexty súvisiace s týmto 

pojmom, ale explicitný výklad by bol veľmi náročný a jeho jasný koncept neexistuje. Ide skôr 

o to, čo  si každý jedinec pod „pravou láskou“ prestavuje, a to je zviazané s tým, aký je jeho 

rodinný, spoločenský, náboženský a kultúrny pôvod, ku akej komunite náleží a k akým 

filozofickým, náboženským, sociologickým, psychologickým, či antropologickým (a ďalším) 

diskurzom inklinuje a akú pozíciu v nich zastáva. Nájdenie toho „pravého“ alebo tej „pravej“ 

podľa konkrétnych predstáv toho ktorého človeka potom znamená, že s nimi je možné zažiť tú 

„pravú lásku“. Výskumníci sa zaoberajú aj tým, čo bežní ľudia vnímajú, považujú za pravú 

lásku. Autori Earp, Knobe (v tlači) skúmali tri hypotézy, ktorí sa týkali toho, aké kritériá ľudia 

používajú na určenie toho, či ide, alebo nejde o pravú lásku. Podľa prvej hypotézy za pravú lásku 

sa považuje láska, ktorá je vysoko prototypická. Podľa druhej hypotézy sa za pravú lásku 

považuje taká, ktorá je obzvlášť dobrá alebo cenná. Podľa tretej hypotézy ľudia rozlišujú medzi 

psychickými stavmi, ktoré sú „skutočné“ a ktoré nie a  vyberajú si lásku, ktoré sú skutočné. 

Experimenty priniesli dôkazy proti prvej hypotéze a v prospech druhej a tretej hypotézy. 

Rozmýšľanie a rozprávanie o skúsenostiach so skutočnou romantickou láskou je rôzne: ako o 

vzťahovom konštrukte, fyziologickej odpovedi organizmu, správaní a neverbálnej percepcii 

(Marston, Hecht & Robers, 1987). Podľa  Mackinnon  a kol. (2010) keď hovoríme o pravej láske 

zrejme existuje súbor prototypov príbehov viazaných na kultúru, ktoré existujú, keď sa hovorí o 

momentoch určujúcich vzťah s priateľmi a romantickými partnermi. Tieto prototypy 

pravdepodobne vychádzajú aspoň čiastočne z kultúrnych ideálov týkajúcich sa spôsobu, akým by 

sa takéto vzťahy mali charakterizovať (napríklad myšlienka „pravej lásky“ v západných 

spoločnostiach, McAdams, 2001). 

I ďalší autori zapodievajúci sa širšie dimenzovanými, kroskultúrnymi štúdiami 

o láske  (Jankowiak & Fischer, 1992; Hatfield, Rapson & Martel, 2007; Karandashev, 2015) 

potvrdzujú, že charakter romantickej lásky a s ňou spojený diskurz, sú významne ovplyvnené 

konkrétnou kultúrou.  V predchádzajúcej štúdii (Lukšík, & Guillaume, 2018) v súvislosti 

s láskou mladých ľudí sa potvrdilo, že v rámci nášho kultúrneho priestoru možno uvažovať o 
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troch významných skupinách zdrojov lásky a to o tzv. západný mýtus romantickej lásky a jeho 

súčasné podoby, koncept kresťanskej lásky a  popularizované psychologické koncepty lásky.   

Mýtus západnej lásky  

Charakter západnej lásky je podľa Denis-a de Rougemonta (1972) ovplyvnený obdivom a 

vyzdvihovaním vášnivej lásky (amour passion). Hatfield a Rapson (2002) zhodne tvrdia, že už 

v najstaršej západnej literatúre sa stretávame s vášnivou láskou, ktorá „existovala vždy a všade“. 

Hoci sú rôzne dohady o tom, či je vášnivá a neskôr idealizovaná romantická láska len zvláštnym 

západným javom alebo platí univerzálne, ako dokazujú posledné výskumy (Jankowiak & 

Fischer, 1992; Karandashev, 2015), je nesporné, že v kultúrnom priestore západu má silnú 

tradíciu. Rougemont považuje za fundamentálny zdroj súčasných románov a filmov 

podporujúcich ideu vášnivej lásky mýtus o Tristanovi a Izolde o ich vášnivej mileneckej 

a cudzoložnej láske, ktorý má tragické vyústenie. Pretrvanie tohto mýtu v kultúrnych produktoch 

súčasnosti má za následok, že západná lyrika sa nadchýňa ľúbostnou vášňou: „človek horí jej 

čistým plameňom, je mocnejšia a pravdivejšia ako šťastie, spoločnosť a morálka“ (Rougemont, 

1972, 2001, s. 21). Vášnivá láska získava svoju silu z dôvodu nemožnosti je plnej realizácie. Jej 

energia rastie sýtená prekážkami, všetko, čo stojí proti tejto láske, ju zároveň podnecuje a 

posväcuje. Samotná prítomnosť vášnivej lásky je natoľko stimulujúca a uchvacujúca, že jej 

aktéri túto silu túžia prežívať aj pod hrozbou smrti, často sa rozvíja na princípe stretnutí a 

rozchodov milencov. Vášnivá láska však stojí v antagonizme s láskou manželskou. Vášeň 

a manželstvo považuje Rougemont za nezlučiteľné, z ich súbežnej existencie v našom živote 

vznikajú neriešiteľné problémy a konflikt, ktorý ohrozuje všetky naše sociálne „istoty“. (1972, s. 

213). Jeho postoj zamietajúci cudzoložnú vášnivú lásku, teda nevychádza z dôvodov jej 

ignorácie morálneho imperatívu kresťanskej tradície, ale zo zhubného pôsobenia spaľujúcej 

vášne, ktorá prináša utrpenie, tragickosť a riziko smrti. Autor vníma súčasný stav spoločnosti 

ako stav všeobecnej demoralizácie a krízy manželstva, ktorý je možné vysvetliť tým, že proti 

sebe stoja dve morálky: buržoázna morálka poznačená náboženstvom a morálka inšpirovaná 

kultúrnym, literárnym, umeleckým prostredím – morálka vášnivá a romantickorománová.  

Čistý vzťah 

Anthony Giddens pri skúmaní súčasných podôb lásky predstavuje aktuálnejší pojem tzv. 

čistý vzťah – vzťah emocionálnej a sexuálnej rovnosti medzi partnermi. Jeho základom sa 

stala  romantická láska, ktorá sa oddelila od milostnej vášne (hoci si zachovala jej reziduá), bola 
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však stabilnejšia a stala sa vhodným podnikom pre spolužitie (Hatfield, & Ellis, 1960; Fromm, 

1956). Objavuje sa v nej trvalejšia oddanosť objektu lásky a od samého začiatku je súčasťou 

vzťahu aj istá reflexivita. Romantická láska integrovala do seba prvky kresťanských morálnych 

hodnôt, vstrebala do seba i lásku vášnivú a stala sa formou kultivovanej lásky. (Giddens, 1992, 

2012) Spojenie vášnivej lásky s ideou slobody a sebarozvoja ju socializovalo. Láska sa stala 

prostriedkom zvýraznenia jedinečnosti a rozvoja individualizmu. Romantickosť  prestala byť 

nereálnym okúzlením, namiesto toho sa stala potenciálnou cestou ku kontrole budúcnosti, 

dokonca formou psychického bezpečia pre tých, ktorí do nej vstúpili. Láska bola pre väčšinu 

normálnej populácie spojená s manželstvom, dnes páry spája čoraz častejšie práve používanie 

termínu vzťah. Giddens (2012. s. 68) definuje čistý vzťah ako taký: do ktorého ľudia vstupujú 

pre vzťah sám, pre to, čo z neho môžu získať, a trvá len dovtedy pokiaľ sú obaja presvedčení, že 

im poskytuje dosť uspokojenia na to, aby v ňom chceli zotrvávať.  

Dozvuky romantickej lásky a jej stret s čistým vzťahom vyúsťujú v tzv.  spolu plynúcu 

lásku, tá zahŕňa vzájomné otvorenie sa partnerov jedného druhému, je to aktívna, podmieňovaná 

láska a preto ako hovorí Giddens otriasa oným „trvať na veky“. Láska sa vyvíja len natoľko 

nakoľko je rozvinutá intimita, nakoľko je jeden partner pripravený druhému odkryť svoje úzkosti 

a potreby. Odhaliť svoju zraniteľnosť. Erotická láska, ktorá je v romantickom vzťahu kladená do 

zátvoriek, tvorí v spolu plynúcom vzťahu jadro vzťahu a schopnosť poskytnúť si navzájom 

sexuálne uspokojenie sa v nej stáva rozhodujúca, určuje jeho existenciu, či zánik.  

Kresťanský koncept 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, 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). Koncept kresťanskej manželskej lásky prináša potrebu 

a povinnosť zotrvať v manželstve aj v dobrom aj v zlom, dokázať prijať zodpovednosť za 
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vytvorený a posvätený zväzok a v prípade ťažkých chvíľ priniesť aj istú dávku obetovania a 

sebaupozadenia pre ďalšie fungovanie manželstva.  

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 Roberta 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 môžeme čerpať, 

keď skladáme svoje vlastné. Erich 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.  Fromm označuje lásku za aktívu 

starostlivosť o život a rast toho, čo milujeme. Ide teda o schopnosť, ktorá si podľa autora 

vyžaduje majstrovstvo, ktorému sa treba učiť a ktoré je možné dosiahnuť aktivitou, 

starostlivosťou, úctou a zodpovednosťou voči tomu, čo milujeme. Zároveň lásku označuje za 

najfundamentálnejšiu silu, vášeň, ktorá drží pohromade ľudstvo, rod, rodinu, spoločnosť.   

Súčasná štúdia 

Vo výskume sa prikláňame k téze, že láska je sociálne konštruovaná entita (Coontz & 

Marriage, 2005; Beall, & Sternberg, 1995; Soloski a kol, 2013), a že  na individuálnej úrovni je 

láska vytváraná v tenzii medzi kultúrne prezentovanými vzormi lásky a realistickou podobou 

lásky, ktorá umožňuje fungovanie partnerského vzťahu (Koontz, Norman, & Okorie, 2017). 

V štúdii sa zameriavame na kultúrne prezentované vzory lásky – to ako sa v médiách píše o 

pravej láske, aké diskurzy v danej téme operujú.  

Metodológia 

Zvolili sme diskurzívnu analýzu, t.j. analýzu vzťahov medzi konkrétnym jazykom a 

širšou sociálnou a kultúrnou štruktúrou (Titsher a kol. 2000). Špecificky sme využili kritickú 
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diskurzívnu analýzu, ktorá sa zameriava na to, ako je v jazyku  pravá láska konštruovaná, čo je 

opísané ako bežné a normálne, ktoré subjekty sú konštruované ako aktívni aktéri, a ktoré ako 

pasívni, aké chápanie sveta nám text predostiera (Parker, 2005). Táto analýza je blízka  analýze 

diskurzívnych zdrojov, ktorá si kladie otázky: Aké diskurzy operujú v súvislosti s danou témou? 

Odkiaľ pochádzajú? Ako a prečo boli skonštruované?  Na čo sú dobré a k čomu sa dajú použiť? 

(Stainton Rogers, 2003).  

Konkrétne otázky pre náš výskum boli nasledovné:  

Aké jazykové prostriedky (metafory, slovné spojenia) a za akým účelom sú využívané? 

Kto je aktérom v diskurzoch pravej lásky? 

Kto je ten kto píše o pravej láske, aké môže mať záujmy? Čo sa má tým diskurzom 

dosiahnuť, čo ten diskurz robí? 

Aké sú situačne, kontextuálne, kultúrne  historické kontexty daných diskurzov? 

Analyzovaným materiálom boli záznamy na vyhľadávané heslo „pravá láska v roku 2019 v roku 

2020 v databáze SITA. Tieto dva roky sme zvolili kvôli tomu, aby sme zachytili, resp. mali pod 

kontrolou možný vplyv pandémie covid-19. Databáza SITA v danej dobe obsahovala najviac 

mediálních zdrojov. Kľúčovým vyhľadávaným slovným spojením bola  „pravá láka“. Využili 

sme možnosť, ktorú ponúkala táto databáza a vybrali sme 200 most relevant media records 

v roku 2019 a 2020. Mediálnymi zdrojmi bolo  15 podkástových zdrojov, 239 časopisov – 

týždenníkov, resp. Mesačníkov, 9 denníkov, 9 rozhlasových staníc, 5 TV staníc, 1 tlačová 

agentúra. Z množstva webových stránok sme vybrali 12 najsledovanejších. Texty z týchto 

zdrojov boli dokumentom, ktorý bol podrobený analýze v software Atlas-ti.  

 

Jednotlivé kroky diskurzívnej analýzy boli inšpirované podľa viacerých štúdií (Locke,  & Budds, 

2020; Edley, 2001, Gill, 2003)  

 

1. Oboznámenie sa s údajmi a počiatočné kódovanie: Výskumníci hľadali 

v texte samostatné témy a samostatné významové vyjadrenia.  tements V Sk vzorke takto 

vzniklo 172 tém a stanovísk vo všetkých variantách popisov, vyjadrení o rôznych 

aspektoch života mladých ľudí. 

2. Diskurzívne konštrukcie: Výskumníci spájali témy, samostatné významové 

tvrdenia do väčších zmysluplných celkov, v ktorých si vyskytovali frekventované témy a 
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odohrávali/popisovali opakujúce sa príbehy – prevládajúce témy (tab. 1). Dôraz bol 

pritom na to, čo tieto témy robia. 

3. Použitie diskurzov: preskúmanie imlikácii diskurzu na mikroúrovni, 

lokálnej úrovni preskúmanie rutinných a bežných jazykových prostriedkov, ktoré sú 

použité na konštruovanie špecifických diskurzov. 

4. Syntéza rôznych aspektov analýzy a zváženie, čo jednotlivé diskurzy 

znamenajú pre skúmanú tému.  

5. Sociálne, politické, kultúrne trendy a kontexty, ku ktorým sa diskurzy 

vzťahuje. 

Výsledky  

Na základe diskurzívnej analýzy bolo identifikovaných týchto 13 diskurzívnych 

konštruktov o pravej láske v slovenskom mediálnom prostredí. Ďalej detailnejšie popisujeme 

a analyzujeme 4 najvýznamnejšie (v zátvorkách sú uvedené počty variant diskurzov).  

1. Pravá láska je silná, prekoná všetky prekážky (22) 

2. Pravá láska vyžaduje zrelosť a poznanie (16) 

3. Pravá láska je len jedna, pretrváva v mysli človeku (15) 

4. Pravá láska sa hľadá /hľadanie a nájdenie/ (19) 

5. Pravá láska je to fenomén, ktorému veríme a túžime po ňom (11) 

6. Na pravej láske treba pracovať (10) 

7. Čistá, krásna, šťastná (7) 

8. Pravá láska je protikladná - Duálna /rozum a cit, sladká a horká..../ (5) 

9. V súčasnosti, už to je len spotrebná láska (8) 

10. láska je už len fyzická (5) 

11. Láska sa obetuje, je nesebecká (8) 

12. láska dáva životu hodnotu (4) 

Pravá láska prekoná všetky prekážky 

Najsilnejší z daných diskurzov bol diskurz Pravá láska je silná, prekoná všetky prekážky. 

Základnými jazykovými prostriedkami na popis tohto typu lásky bola sila a metafora 

prekonávania prekážok. Láska je silná sama o sebe a posilňuje a testuje sa tým, že prekonáva 

prekážky. Bez prekážok by pravá láska ani nemohla byť (film). Láska je samostatná entita, ktorá 

je akoby nad životmi bežných smrteľníkov. V tomto prípade ide zrejme o pozostatok mýtu 



  
 

 143 

romantickej lásky, aj keď v tom prípade je posledná prekážka až nad sily ľudskej lásky. Podľa 

kultúrnych vzorov však ľudia pre ňu urobia možné i nemožné (film). Takáto láska prekonáva 

vekové, či sociálne nerovnosti, predchádzajúce záväzky. Nič tak ľahko ju nezničí (film Titanik) 

Pravá láska je ako rozprávková  - t.j. taká, ktorá prelomí kliatbu, či obetuje nesmrteľnosť 

(filmové rozprávky). Uvedený diskurz pravej lásky živia kultúrne artefakty, najmä filmy, 

romány, ale tiež ľudia z vplyvom (blogeri, herci, speváci, spisovatelia, celebrity) okrajovo aj 

odborníci (genealogička) a čitatelia, ktorých príspevky sa dostali do médií.  

Novú rozprávku od Zdeňka Trošku o odvážnej dievčine, ktorá sa vyberie do ďalekého 

sveta, aby oslobodila zakliateho princa. Aninka žije na statku s dvomi nafúkanými sestrami, 

ktorým musí slúžiť. Jedného dňa však nájde pierko, pomocou ktorého privolá princa Vítka, 

zakliateho do vtáčej podoby. 

Na vyslobodenie Vítka z pazúrov zlej princeznej Ebénie bude potrebovať hlavne pravú 

lásku.  

Pravá láska vyžaduje zrelosť a poznanie 

Ďalší významný diskurz poukazuje na to, že bez určitej dávky poznania, nie sme schopní 

dosiahnuť úspešný ľúbostný vzťah, lebo ten vyžaduje tak dobrý vzťah so samým sebou 

(neuropsychológ) ako aj porozumenie, že ten druhý nás jednoducho šťastnými neurobí, pretože 

veľké očakávania v láske znamenajú zvyčajne aj veľké sklamanie (blogerka). Pristupovať k láske 

ako ku spotrebnému tovaru, ktorú len berieme ale nerozvíjame a neinvestujeme do nej, má 

rovnako nedobré vyústenie (neuropsychológ). Spisovateľka upozorňuje na to, že mladí ľudia sa 

hanbia za nežnosť a radšej skúšajú krutosť. S nešťastným človekom, však nemôžeme byť šťastní 

(neuropsychológ). Pri hľadaní pravej lásky sa treba k situácii postaviť ako k „hľadaniu toho 

posledného vzťahu“ (umelec), kedy už nechceme len ďalší vzťah ale ten konečný, v ktorom 

zakotvíme. Takýto ľúbostný vzťah však neplynie sám od seba (ako nám často ukazujú 

idealistické filmy, či knihy), ale vyžaduje, že ho budeme riešiť, pracovať na ňom, investovať doň 

(blogerka) a keď prídu silné emócie, naučíme sa s nimi pracovať (psychológ), pretože nám 

prinášajú dôležité zručnosti.  Tento diskurz bol významne zastúpení odborníkmi 

(neuropsychológ, psychológ) a výpoveďami blogerky, čiastočne tiež umelcami, čitateľmi, 

seriálmi. Konfrontovaná bola metafora známa z komerčného sveta: „keď ju miluješ nie je čo 

riešiť“. 
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Po niekoľkých zaľúbeniach, odmietnutiach, vzťahoch, rozchodoch, sedeniach u 

terapeutky a dlhodobej účasti v sebaspoznávacej skupine sa mi všetky jasné predstavy rozhmlili. 

Zároveň sa mi dve, dovtedy hmlou zahalené, tušenia ujasnili: Po prvé, je veľmi 

nepravdepodobné, že počas svojho ostávajúceho produktívneho života nájdem partnera, ktorý 

namiesto toho, aby bol sám sebou, bude vytúženou mozaikou cností mojich literárnych hrdinov. 

Po druhé: Všetky moje jasné predstavy o láske, nadobudnuté počas dospievania, mi namiesto 

priblíženia sa k mojim vysnívaným vzťahom, kazia tie moje reálne. Premenili sa, totiž, na 

podvedomé očakávania, od ktorých som podvedome očakávala, že sa mi v tom „osudovom“ 

vzťahu budú plniť. 

Pravá láska je len jedna, pretrváva v mysli človeku 

Diskurz preferujúci existenciu len jednej pravej lásky osciluje okolo výrokov „nemožno 

na ňu zabudnúť“ a „stále sa ľúbia“ aj keď už nie sú spolu: „svoju prvú ženu stále ľúbi a tento 

vzťah sa nedá porovnávať s ďalšími“ (herec). Napriek tomu, že sa partneri rozídu, alebo sú 

oddelení životom (film), pravá láska nehrdzavie (spevák, čitateľka) a človek ju prežíva tak, že 

mu milovaná bytosť neschádza z mysle (spisovateľka, spevák). Rozchod je len fyzický a partneri 

sa navzájom „cítia – akoby nejaká malá časť z partnera v nich zostala“ (bloger, spevák). Ide 

o typ lásky, kedy sa partneri pokúšajú znova začať ďalšie vzťahy, ale zisťujú, že nikto nedokáže 

bývalého partnera nahradiť, pretože to bola ich životná láska (speváčka) a taká je len jedna 

(kniha) a milujeme ju, aj keď už nie je prítomná v našom živote (herec). Film (Zápisník jednej 

lásky) ukazuje, že pravá láska sa vráti ak aj odišla. Tí šťastnejší, ktorí majú možnosť spolu 

zostarnúť sa oddane o seba starajú, aj keď sú spolu už 67 rokov (čitateľ), pretože pravá láska 

prichádza, až keď odídu chemické zmeny a skončí zaľúbenosť (neuropsychológ) a nevychladne 

ani po rokoch (celebrita). Diskurz je sýtený skôr osobnými výpoveďami celebrít, hercov, 

spevákov a blogerov a tiež kultúrnymi artefaktami – knihami a filmami. 

Zúčastnení už nie sú v kontakte, možno aj vymazali všetky spoločné fotky, konverzácie, 

jednoducho všetko čo by im mohlo pripomínať toho druhého, už ani poriadne nevedia ako 

vyzerajú, no niekedy ostáva niečo zvláštne, obzvlášť v takýchto prípadoch. Cítia sa. Na diaľku. 

Pravá láska sa hľadá /hľadanie a nájdenie/ 

Pravá láska ako jedna z najdôležitejších životných hodnôt sa hľadá dlho. Mediálne zdroje 

ukazujú, že hľadanie pravej lásky trápi celebrity, modelky, umelcov, ukazujú ho filmy, čítame 

o ňom v knihách, je považované za najťažšiu úlohu a preto trvá dlho (celebrita). Problémom je aj 
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kríza mužskej identity a strach zo silných a úspešných partneriek (psychoterapeutka). Niektoré 

zdroje ukazujú, že hľadaniu možno napomôcť a vytúženého partnera je možné privolať pomocou 

rituálov (redaktorka), ale aj to, že nájdenie pravej lásky môže byť úplne nečakané (film), pretože 

pravá láska na nás niekde čaká. Najvýraznejšie tento diskurz zastupujú celebrity a kultúrne 

produkty v podobe filmov.  

Nájsť si životného partnera je jednou z najťažších úloh človeka. U mňa to trvalo trošku 

dlhšie. Nechcem povedať, že by som mala predtým smolu v láske, to v žiadnom prípade, ale pri 

mojom povolaní je tých ozubených koliesok na zapadnutie trochu viac a tu to zapadlo vo 

všetkých smeroch.  

Diskusia a závery  

Pravá láska je frekventovaná téma v mediálnom diskurze. Aktívnymi aktérmi tohto 

diskurzu sú  ľudia s vplyvom (celebrity), odborníci, niekedy dostanú priestor aj príbehy bežných 

čitateľov. Významný vplyv majú kultúrne artefaky, ako sú filmy, knihy, divadelné predstavenia 

a ich komentátori.  Diskurz Pravá láska prekoná všetky prekážky, ktorý prevažné živia kultúrne 

artefakty  zrejme vychádza zo západného mýtu romantickej lásky. Diskurz o zrelosti a poznaní 

má blízko psychologickým koncepciám Eriksona a Fromma, t.j. láska ako hodnota – odmena za 

zdolanie istej vývinovej etapy a tiež láska ako investícia., práca, učenie sa, získavanie zručností 

(Fromm, 1956). Tento diskurz ďalej re-prezentujú odborníci, ale aj ľudia s vplyvom a je tiež 

prítomný v kultúrnych artefaktoch.  Diskurz o pravej láske ako o niečom jedinečnom môže 

voľne  odkazovať na západný  individualizmu v prístupe k láske aj keď by sa dal ešte voľnejšie 

interpretovať  ako odkaz na monogamný model kresťanskej lásky. Tento diskurz má tiež silný 

psychologická aspekt prežívania a spomínania na prvú lásku. Diskurz o hľadaní a nájdení tej 

pravej lásky je diskurzom príbehu, ale zdá sa, že tiež súvisí s diskurzom jedinečnosti – hľadanie 

toho jedného pravého.   

Psychologická komunita v tejto téme nevytvárala nejaký jednotný špecifický diskurz, 

resp. nie je prítomná v štyroch hlavných diskurzívnych prúdoch, ktoré sme analyzovali. Nie je 

tam ani kresťanský diskurz sebaobetovania, sebaupozadenia, alebo diskurz o jedinom vzore 

božskej lásky. Trochu sa tomu približuje diskurz všadeprítomnej sile lásky, ten však nemá 

náboženský spirituálny akcent. Medzi týmito dominantnými diskurzami tiež nenachádzame ideál 

tzv. „čistého vzťahu“. Ukazuje sa, že láska a špeciálne pravá láska je niečo, čo je považované za 

dobré a cenné, ale nemusí to byť jednoznačne skutočné a reálne, ale tiež ideálne (Earp, & Knobe, 
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v tlači). Možno tiež uvažovať, či diskurz jedinečnosti a sily, ktorá prekoná všetky prekážky 

nestavia pre prípadných „konzumentov“ takéhoto vzoru lásky ťažko dosiahnuteľný ideál.    

 Limitmi štúdie je to, že sa zameriava na tradičné kultúrne zdroje (televízia, rozhlas, tlač, 

a pod.) a čiastočne analyzuje internetové zdroje, chýba však analýza toho, ako sa o láske píše 

a ako sa zobrazuje na sociálnych sieťach. Výskum je súčasťou väčšieho projektu, ktorý sa, 

okrem týchto kultúrnych reprezentácií láske, zaoberá tiež tým ako mladí ľudia vnímajú lásku 

a ako o nej komunikujú. Porovnanie týchto rôznych pohľadov bude obsahom ďalšej štúdie.    
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Abstrakt: Interaktívny model faktorov,  ktorý reprezentuje ekologické prístupy k vysvetľovaniu 

rodovo podmieneného násilia, považujeme za vhodný interpretačný rámec aj pre štúdium násilia 

v párových vzťahoch. Tento rozlišuje štyri úrovne, z ktorých pôsobia konkrétne faktory: 

ontogenetická, mikro, mezo a makroúroveň. Pre porozumenie uvažovania a rozhodovania žien 

(tzv. individuálne faktory) využívame  model psychosociálnej pripravenosti, ktorý popisuje tri 

nevyhnutné faktory, aby sa ženy sa “pohli na ceste” k zmene: uvedomenie, vnímaná podpora 

a vnímanie vlastnej moci, kompetencie. Psychosociálna pripravenosť na individuálnej úrovni 

súvisí s uvedomením žien, porozumením povahy násilia, s vlastnou mocou, kompetenciami a 

vnímaním podpory. Chápeme ju ako súčasť komplexného systému vzťahov formálneho a 

neformálneho prostredia, ktoré prispievajú k udržiavaniu alebo zastaveniu násilia .V príspevku 

prezentujeme čiastkové 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, ktoré 

ovplyvňujú ich výber. V tomto príspevku pozornosť zameriame na individuálne faktory, ktoré 

reflektujú pripravenosť žien k zmene  v zmysle modelu psychosociálnej pripravenosti. 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 



  
 

 150 

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. Zistenia ukázali tri všeobecnejšie kategórie 

v rámci  individuálnych faktorov: emócie- prežívanie, myšlienky – presvedčenia a individuálne 

zdroje spojené s menežovaním a prežívaním násilia. Ich význam v procese psychosociálnej 

pripravenosti nie je univerzálny, ale väčšinou špecifický pre konkrétny ženský príbeh. 

Predstavíme ich uplatnením kritéria, ako prispievajú k udržiavaniu stavu, resp. pomáhajú 

k zmene. Zistenia z výskumu umožňujú lepšie porozumieť individuálnym faktorom vplyvu 

a zdrojom na ceste žien z života v násilí a dopĺňajú obraz, ktorý máme o partnerskom násilí 

v našich podmienkach. 

 

Kľúčové slová: násilie na ženách v párových vzťahoch, stratégie zvládania, psychosociálny 

model, individuálne faktory 

 

Abstract: We considered the interactive model of factors that represents ecological approach to 

gender based violence a suitable interpretive framework also for intimate partner violence. 

It   takes into account factors by four levels:  ontogenetic, micro, meso and macro level. To 

understand women's decision-making and thinking (so-called individual factors) we use The 

Psychosocial Readiness Model which describes three necessary interpersonal factors to move 

women toward change: awareness, perceived support and self-efficacy/perceived power. The 

psychosocial readiness at the individual level is related to women´s awareness, understanding of 

the nature of violence, self-power, competencies and perceptions of support. This readiness must 

always be understood as part of a complex system of formal and informal relationships that are 

conductive to perpetuating or stopping violence. We present partial 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. In this paper we focus on individual factors that reflect 

women's readiness for change (i.e. the use of public, formal and informal strategies) as explained 

in the model of psychosocial readiness. 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. The data were obtained by anamnestic questionnaires and 
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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 were 

processed by the method of thematic analysis. The research findings showed there are three 

general categories within individual factors: emotions - experiencing, thoughts - beliefs, and 

individual resources associated with managing and experiencing violence. The meaning and the 

role of these individual factors in the process of developing psychosocial readiness of women to 

move toward safety is not universal, but mostly specific to a particular woman´s story. The 

individual factors are presented in the way how they either impede or facilitate the change of 

intimate partner violence. The findings of the research provide a better understanding of the 

individual factors including women´s resources and their impact on the way out of life full of 

violence. These findings also provide more complete picture about intimate partner violence in 

our country.  

 

Key words: intimate partner violence, coping violence strategies, psychosocial model, 

individual factors.  

 

Úvod 

V príspevku budeme venovať pozornosť psychologickým faktorom, ktoré sú pri 

analyzovaní násilia na ženách v párových vzťahoch v domácich výskumoch skôr na okraji 

záujmu. Opatrnosť opodstatnene súvisí s tým, že skúmanie týchto faktorov môže viesť 

k nevhodnému psychologickému redukcionizmu a tým aj problematickým záverom pre 

intervenujúcu prax. Preto považujeme za dôležité  už v úvode zdôrazniť, že využívame tie 

teoretické východiská, ktoré lokalizujú násilie v párových vzťahoch do komplexného systému 

sociálnych vzťahov. Takto pristupujeme aj k chápaniu individuálnych faktorov, ktoré v tomto 

príspevku analyzujeme v kontexte stratégií, ktoré ženy používajú na zastavenie alebo zmiernenie 

násilia. 

Teoretické východiská 

  Pre analýzu a interpretáciu individuálnych faktorov ovplyvňujúcich stratégie žien na 

zmiernenie a zastavenie násilia využívame dva základné modely. Jeden ekologický tzv. 

interaktívny model faktorov, ktorý vysvetľuje príčiny rodovo podmieneného násilia a druhý 
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špecifický model psychosociálnej „pripravenosti“ žien zažívajúcich násilie v  párových vzťahov 

k dosahovaniu zmeny.  

V súčasnosti existuje zhoda medzi odborníkmi a odborníčkami, ktorí/-é vysvetľujú vplyv 

faktorov  na rodovo podmienené násilie v tom, že ide o komplexný systém vzťahov medzi nimi 

a prikláňajú sa  k ekologickým modelom. Jedným z prvých bol Heisovej (1998) integrovaný 

ekologický prístup, ktorý si osvojili aj medzinárodné organizácie a využili ho pri vytváraní 

stratégií na prevenciu a intervencie v rôznych oblastiach praxe. Detailne ho prepracovali 

Hagemann-White a kol. (Hagemann-White, Kavemann, Kindler, Meysen, Puchert, 2010) a 

vytvorili interaktívny model faktorov,  ktoré hrajú rolu pri násilí na ženách, deťoch a tiež v 

sexuálnom násilí. Rozlíšili štyri úrovne, z ktorých pôsobia tieto faktory: ontogenetická, mikro, 

mezo a makroúroveň. Faktory môžu mať rôznu silu, môžu pôsobiť proti sebe, alebo mediovať 

vplyv iných faktorov. Na ontogenetickej úrovni sú to faktory: nevhodné rodičovstvo, ranná 

trauma, emócie, myšlienky, maskulínne self, depersonalizovaný sex, zneužívanie „stimulov“. 

Mikro úroveň reprezentuje skupiny, s ktorými je človek v častom kontakte, ako sú peer skupiny, 

rodina, pracovné vzťahy, mezo úroveň predstavujú inštitúcie, organizácie, ktoré riadia 

spoločenský život, v rámci ktorých rodiny, jednotlivci realizujú svoj život. Makro úroveň sa 

vzťahuje k spoločenským štruktúram.  

Interaktívny model faktorov vysvetľuje, ako je možné porozumieť fenoménu násilia na 

ženách v párových vzťahoch, ktorý môžeme ako odborníci a odborníčky pozorovať a zaoberať sa 

ním na úrovni jednotlivca alebo vzťahu. Umožňuje vysvetliť aj to, ako faktory pôsobiace na 

jednotlivých úrovniach modelu, môžu prispievať k udržovaniu násilných vzťahov, nevhodným 

spôsobom zasahovania alebo naopak podpore tých, ktorí zažívajú násilie a efektívnej pomoci na 

ceste von z násilia.   

Pre porozumenie individuálnej úrovne (individuálnych faktorov) využívame model 

psychosociálnej pripravenosti (Chang et al. 2010, s. 252). Popisuje tri interpersonálne faktory, 

nevyhnutné, aby ženy sa “pohli” k nejakej zmene: uvedomenie, vnímaná podpora a  vnímaná 

moc, vlastné zdroje. Pripravenosť sa pohybuje v rámci kontinua „status quo“ a „zmena“. Externé 

faktory môžu pôsobiť pozitívne alebo negatívne na pohyby k zmene. Niektoré možno označiť 

ako jednoznačne pozitívne, napr. podporné a empatické konanie profesionálov (alebo iných 

aktérov) , ktoré je spojené so znalosťou problematiky a adekvátnymi postupmi.  Niektoré 

pôsobia negatívne, aj keď môžu byť motivované snahou pomôcť – presviedčanie v nevhodnej 
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situácii. Psychosociálna pripravenosť súvisí s uvedomením žien , porozumením IPV, s vlastnou 

účinnosťou/ mocou a vnímaním podpory. Autorky v rámci procesu zmeny popisujú tzv. body 

obratu (turning points), ktoré menia to  ako ženy vnímajú násilie, svoje vzťahy, svoje potreby, 

ale aj ako chcú odpovedať na násilie.  

Ako už v minulosti potvrdili mnohé výskumy, ženy používajú rôzne stratégie, aby 

zastavili alebo zmiernili násilie od partnera a dosiahli určitú mieru bezpečia pre seba a svoje deti 

alebo aspoň aby takéto násilie prežili (Gondolf & Fisher, 1988, Brown, 1997; Lempert, 1996; 

Goodman, Dutton, Vankos, Weinfurt, 2005). Goodman, Dutton, Weinfurt, Cook (2003) na 

základe longitudinálnej štúdie vytvorili, zoznam stratégií žien,  v ktorom popísali, čo všetko 

týrané ženy robia, aby sa vysporiadali s násilím a dosiahli možnú mieru bezpečia. Pri 

kategorizácii stratégií využili kritériá, ktoré sa už ukázali ako významné aj v iných výskumoch. 

Jedným zo zásadných bolo kritérium privátne – verejné, čiže snaha ženy konať proti násiliu 

v súkromí, individuálne alebo prostredníctvom zapojenia iných ľudí, inštitúcií. Ďalším kritériom, 

ktoré použili 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.  

Týmito výskumami sme sa inšpirovali pri skúmaní stratégií žien na predchádzanie, 

zmiernenie a zastavenie násilia v párových vzťahoch a na základe dát získaných kvalitatívnym 

výskumom sme popísali tri základné typy stratégií: individuálne, využívané v súkromí; verejné 

s podporou neformálnych aktérov a verejné s podporou formálnych aktérov (podrobnejšie pozri 

Ondrušková, Smitková, 2020). Ďalším kritériom špecifikácie stratégií bolo časové hľadisko a 

podľa neho sa stratégie členili na situačné - dlhodobé. Príkladom individuálnych stratégií boli 

verbálna obrana: vysvetľovanie, argumentácia, snaha rozprávať tak, aby neeskalovali násilie ale 

aj obrana neverbálna - fyzická. Na zaistenie bezpečia ženy 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 
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pokusov zastaviť alebo zmierniť násilia aj iných aktérov z neformálneho a formálneho okolia. 

Stratégie so zapojením neformálneho prostredia obsahovali pomoc alebo podporu blízkych osôb 

v rôznej forme (napr. poskytnutie bezpečného útočiska, resp. dohoda na zavolanie polície). 

Stratégie so zapojením formálnych aktérov znamenali zaangažovanie polície, orgánov štátnej 

správy a organizácií, resp. jednotlivcov poskytujúcich odbornú pomoc alebo službu. Nie vždy 

znamenalo zapojenie formálnych aktérov podporu na ceste von z násilia, nevhodná alebo 

predčasná intervencia mohla naopak vrátiť ženu späť do násilného vzťahu. 

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, ktoré ovplyvňujú výber stratégií. Čiastkové ciele smerovali k porozumeniu dynamiky 

rozhodovania žien pri uplatňovaní rôznych stratégií v individuálnych príbehoch a zisteniu vplyvu 

individuálnych, situačných a sociálnych faktorov na zmenu stratégií na úrovni rozhodovania 

žien.  

 Cieľom tohto príspevku je priblížiť individuálne faktory a to, ako reflektujú pripravenosť 

žien k zmene, t. j. využívaniu verejných, formálnych aj neformálnych stratégií v zmysle modelu 

psychosociálnej pripravenosti. 

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 prešli najmenej dva roky od 

začatia spolupráce ženy 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 

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 
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bolo rozvedených žien (59,1 %), najčastejšie boli zamestnané na plný úväzok, s dvomi a jedným 

dieťaťom (podrobnejšie dáta pozri Ondrušková, Smitková, 2020, s.109-111). 

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, 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. 

Pre potreby naplnenia cieľa tohto príspevku budeme prezentovať a analyzovať len dáta, ktoré sa 
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týkajú individuálnych faktorov (segment faktory),  ktoré ovplyvňujú stratégie žien na zmiernenie 

a zastavenie násilia. 

Výsledky a ich interpretácia 

V tabuľke 1 sú prezentované spracované dáta z rozhovorov žien, prostredníctvom ktorých 

sme zisťovali ich zážitky a skúsenosti s menežovaním a prežívaním násilia. Špecifické faktory, 

zovšeobecnené reakcie (vyjadrenia) sme na základe obsahovej podobnosti rozdelili do troch 

veľkých kategórií: emócie- prežívanie, myšlienky – presvedčenia a individuálne zdroje. 

V súlade s tým, ako čiastkové faktory popisovali ženy a akú úlohu im pripisovali, sme 

rozdelili  špecifické faktory na tie, ktoré brzdili zmenu a tie, ktoré zmenu podporovali. 

Špecifické faktory sme na základe obsahovej podobnosti rozdelili do troch veľkých kategórií: 

emócie- prežívanie, myšlienky – presvedčenia a individuálne zdroje. Pri pohľade na jednotlivé 

položky je zrejmé, že nie vždy samotný obsah určuje ich význam pre zmenu konania žien 

v rámci násilného vzťahu. Ich význam pripisuje týmto položkám = emóciám, presvedčeniam, 

zdrojom, samotná žena, tým ako ich vníma a interpretuje. Zároveň je z týchto dát zrejmé, že je 

dôležité v akom rámci pôsobenia ostatných faktorov, sa táto interpretácia, resp. pohyb k zmene 

deje. Dôležitý je rámec sociálnych a situačných faktorov, ktoré pri analýze individuálnych 

faktorov môžeme sledovať „len“ na úrovni posudzovania, hodnotenia samotnej ženy v rámci 

vybraných dát. 

 To, ako žena sama hodnotila význam špecifického faktoru možno pozorovať zo 

spracovaných dát v tabuľkách 2, 3 a 4. Označené šípky zaznamenávajú, či daná položka 

špecifického faktoru ženu posúvala na ceste von z násilia (↑)  alebo naopak jej v tejto ceste 

bránila  (↓) . V tabuľkách je uvedené, aké položky špecifických faktorov sa vyskytovali v rámci 

kontextu jednotlivého typu stratégií. 
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Tabuľka 1. Individuálne faktory ovplyvňujúce procesy zmeny v IPV a využívanie stratégií na zastavenie 

a zmiernenie násilia 

 
EMÓCIE, PREŽÍVANIE ↓               seba, svojej situácie:                 ↑ 

Brzdiace zmenu                                                                              Podporujúce zmenu 
 

 

 

 
 

cítila sa neistá  
mala depresie  
hanbila sa  
obviňovala sa  
bola paralyzovaná  
bála sa strát 

prestala sa báť  
už nevládala/ mala toho dosť  
bála sa, že násilie bude pokračovať/ stupňovať sa  
bála sa o deti   

↓                           muža, vzťahu:                            ↑ 
bola zaľúbená 
verila mužovi 
bála sa, že o neho príde  

bol jej odporný  
bála sa ho 
nenávidela ho  
cítila poníženie a hanbu  

MYŠLIENKY / 

PRESVEDČENIA 
↓                      seba, svojej situácie:                     ↑ 

 

 

 
 

nepripúšťala si, že žije v IPV 
robila si výčitky  
chýbalo jej sebavedomie  
myslela si, že to zvládne sama 

verila si, že odchod zvládne  
chcela už žiť vlastný život  
rozmýšľala čo robiť 
potrebovala  podporu  
vedela, že to už nemá zmysel  

↓        presvedčenia o dieťati, jeho situácii      ↑ 
  

brala ohľad na „názor“ detí 
„dcéra bola postihnutá“ 
„deti boli malé“ 

uvedomovala si dopady násilia  
deti boli svedkami násilia  
deti ako motivácia riešiť IPV  

↓                 presvedčenia o násilí               ↑ 
neverila v pomoc  
neuvedomila si, že ide o IPV „neskoro“ si to 

uvedomila  
vnímala nedôveru okolia  

uvedomila si, že to inak skončí zle  
uvedomila si, že to je IPV  
nechcela už takto žiť ďalej prehodnotila situáciu, fenomén 

násilia/ odstup 
zistila, že sa „to“ dá zvládnuť  

↓          presvedčenia o vzťahu, mužovi           ↑ 
pochybovala  o odchode 
neuvedomila si, že ide o „zneužívajúci“ vzťah  
rozpoznávala hodnotu  statusu vydatej 
myslela si, že dokáže zachrániť vzťah  
bola presvedčená, že sa muž zmení  
ľutovala muža   
záležalo jej na ňom, obdivovala ho 

uvedomila  si moc muža nad jej životom 
zmenila pohľad na vzťah 
poznala mužove rôzne stránky  
uvedomila si, že násilie zastaví odchodom od muža    
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INDIVIDUÁLNE ZDROJE ↓             osobné zdroje, posilňovanie            ↑  

 

 

 
 

 
rozvíjala si fyzickú  a psychickú kondíciu 
rozvíjala poznania o probléme  
rozpoznala hodnotu seba   

↓                Spiritualita, viera                 ↑  
pasivita, slepá nádej vrátila sa k pozitívnemu prežívaniu viery 

↓                 Financie, bývanie                ↑  
nedostatok finančných zdrojov 
chýbanie informácií, aby mohla vyriešiť 

bývanie 
bála sa straty domova  
mala istotu materiálneho zabezpečenia 

a zázemia 
vzájomná finančná závislosť  
bariéry v riešení samostatného bývania 
citová väzba na spoločný dom   

uvedomovala si  straty - materiálne aj osobné  
finančná nezávislosť 
samostatné bývanie 

↓                        Zdravie ženy                   ↑ 

zlý fyzický zdravotný stav 
zlý psychický zdravotný stav 

zlý fyzický zdravotný stav 
zlý psychický zdravotný stav 
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Tabuľka 2. Individuálne faktory v kontexte individuálnych stratégií na zastavenie a zmiernenie IPV 

 
 

                         Uvedomenie žien Individuálne zdroje Vnímaná podpora 
Myšlienky - 

presvedčenia 
Emócie - 

prežívanie 
Situačné individuálne 

stratégie 
 
robila veci tak, aby ho 

upokojila 
ukryla sa do bezpečia 
fyzicky aj verbálne sa 

bránila 
vyhýbala sa mu 

↓   
neuvedomovala si, že ide 

o IPV 
ospravedlňovala mužove 

správanie 
myslela si, že to prejde  
premýšľala o samovražde 
musela vydržať kvôli 

deťom 
 
↑ 
uvedomovala si dopad 

násilia na dieťa 
prestala muža 

ospravedlňovať 
myslela na odchod 
uvedomovala si, že taký 

vzťah nemá zmysel 

↓   
bola stále v strehu 
obviňovala sa 
hanbila sa 
mala strach zo 

zverejnenia násilia 
 

 

 

 

 
↑ 
 
bála sa ho 

↓   
neverila si, že niečo 

dokáže urobiť 
mala zdravotné problémy 
mala psychické problémy 

nedokázala rozmýšľať 

↓   
bála sa o násilí 

hovoriť druhým 

ľuďom 

Dlhodobé 

individuálne stratégie 
 
vyhýbala sa mu 

fyzicky  
vyhýbala 

sa  komunikácii s ním 
robila veci tak, aby bol 

spokojný  
robila bezpečnostné 

plánovanie   
pripravila si bezpečný 

plán odchodu  
ukončila vzťah  
odišla od neho  

↓ 
pochybovala o sebe 
robila si výčitky 
 

 

 

 
↑ 
premýšľala, ako sa odtiaľ 

dostane 
uvedomila si, že ide o IPV  

↓ 
obviňovala sa  
mala depresie 

 

 

 

 

 

 

 
↑ 
hľadala byt 
mala zdravotné 

problémy  
bola psychicky aj fyzicky 

vyčerpaná 
mala  krízový plán 

↓ 
bola sociálne 

izolovaná 
 

 

 

 
↑ 
mala vzťah s 

iným  mužom 
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   V tabuľke 2 sú uvedené individuálne faktory podporujúce a brzdiace zmeny  v 

rámci  individuálnych stratégií (situačných a dlhodobých), ktoré ženy používali. Pri 

individuálnych situačných stratégiách sa vyskytuje nízke uvedomenie ženy o tom, že ide o 

vážny jav násilia. Tento spôsob vnímania a uvažovania žien o násilí sa spája aj 

ospravedlňovaním muža, presvedčením, že to musia vydržať kvôli deťom, že ide len prechodný 

stav. Niektoré  ženy v tejto fáze neveria, že ide o násilie. Po precitnutí niektoré uvažujú o 

samovražde ako o spôsobe ukončenia násilného vzťahu. Nízka pripravenosť žien k zmene sa 

prejavuje aj prežívaním strachu zo zverejnenia násilia, hanby, napätia a pocitov viny.  Ženy si 

neveria v tom, že by dokázali urobiť zmenu, ktorou by násilie zastavili, objavujú sa u nich 

zdravotné problémy. Nedisponujú vnútornou silou zvládnuť situáciu rozhodnutím o zmene. 

Chýba im podpora od okolia, pretože väčšinou  o násilí s nikým nehovoria. Zmenu podporovalo 

to, ak  žena získavala náhľad na situáciu a jej závažnosť. Prítomnosť detí zohrávala významnú 

úlohu v uvedomovaní si skutočnosti, že ide o násilie a je potrebné niečo urobiť, aby 

nepokračovalo a nestupňovalo sa. Myšlienky na opustenie muža nastupujú po uvedomení si, že 

taký vzťah nemá zmysel. Strach z muža dokázal ženu podporiť v tom, aby urobila ďalší krok na 

ceste k pozitívnej zmene. 

V dlhodobých  individuálnych stratégiách sa ženy orientovali  na dlhodobé ciele. Svoju 

situáciu spojenú s násilím sa pokúšali zvládať bez vplyvov z mikro a mezo úrovne v zmysle 

ekologického modelu. Z dôvodov sociálnej izolácie, do ktorej boli často pod hrozbou muža 

nútené, nepočítali s  podporou pre nich  blízkych ľudí ani s formálnou podporou (polícia, orgány 

štátnej správy, organizácie poskytujúce pomoc a podporu). Ženy brzdilo ak pochybovali o sebe, 

či nie je príčina v nich samých. V oblasti prežívania  sa objavovalo depresívne ladenie a 

sebaobviňovanie ženy. Naopak zmene prospešné bolo ak žena rozpoznala, že ide násilie vo 

vzťahu, ak premýšľala o tom ako sa dostane od muža preč. Pri týchto stratégiách žene pomáhalo 

vedomie vlastnej moci. Dokázala si hľadať vlastné bývanie, zostavila si krízový plán. Žena sa 

dokázala odhodlať k zmene aj z dôvodu, že sa stupňovali jej zdravotné problémy ako psychická 

aj fyzická vyčerpanosť a to bol silný impulz k tomu, aby konala. V jednom prípade bol silnou 

podporou  aj vzťah, ktorý dokázala nadviazať s iným mužom. Prestala sa negatívne vnímať ako 

žena. 
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Tabuľka 3. Individuálne faktory v kontexte stratégií so zapojením neformálneho okolia na zastavenie 

a zmiernenie IPV 

 
 

                         Uvedomenie žien Individuálne zdroje Vnímaná 

podpora Myšlienky - presvedčenia Emócie - 

prežívanie 
Situačné stratégie so 

zapojením neformálneho 

okolia 
 
volala susedov  
požiadala o pomoc blízku 

osobu 
uistila sa, že sú okolo ľudia 
hovorila o násilí s blízkymi 

osobami 
zostala u rodiny alebo 

priateľov 

 

 

 

 
↑ 
vedela, že už to nemá zmysel  
uvedomila si mužove rizikové 

stránky 
prestala   muža 

ospravedlňovať uvedomila si, 

že nie je v tom sama  
uvedomila si, že to môže zle 

skončiť 

↓    
obviňovala sa 
hanbila sa 
mala strach zo 

zverejnenia násilia 
mala psychické 

problémy 
bála sa o deti 
 
↑ 
bála sa dôsledkov 

na deti 

↓    
mala zdravotné 

problémy 
 

 

 

 

 

 
↑ 
nadobudla odvahu 
mala dohodu so 

susedou – zdroj pomoci 

↓    
rodičia jej 

neverili 
rodičia tomu 

nerozumeli  
širšia rodina jej 

neverila 
 

 

 
↑ 
cítila, že nie je 

v tom sama 

 
Dlhodobé stratégie so 

zapojením neformálneho 

okolia 
 
hovorila o násilí s okolím 
zostala u rodiny alebo 

priateľov  

↓    
robila si výčitky 
 

 
↑ 
premýšľala ako sa odtiaľ 

dostane uvedomila si, že ide o 

IPV   

↓    
chýbalo jej 

sebavedomie 
 
↑ 
zlý psychický stav- 

depresie 

 

 

 
↑    
našla byt do podnájmu 
zlý psychický aj fyzický 

stav absolútne 

vyčerpanie 
mala  krízový plán 

 

 

 
↑ 
mala iný vzťah  

 

V tabuľke 3 sú prezentované individuálne faktory, ktoré ovplyvňovali rozhodovanie žien 

o stratégiách so zapojením neformálneho okolia.  Pri situačných stratégiách sa rozhodnutie žien 

zverejniť násilie, hovoriť o ňom v rodine, s priateľmi, susedmi a inými blízkymi ľuďmi dostavilo 

pri vyššom stupni ich presvedčenia   o tom, že to čo sa deje vo vzťahu s mužom je násilie. Ženy 

si už  uvedomovali aj isté riziká u muža a tiež to, že ak nič neurobia môže to s nimi skončiť zle. 

Obavy z dôsledkov, ktoré môže mať  násilie pre  deti, tiež podporovali ženy k podnikaniu krokov 
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vedúcich k jeho zastaveniu. V tom istom ženy brzdilo to ako prežívali celú situáciu. Strach o deti 

a strach zo zverejnenia násilia ich držal v úzadí. Ženám bránilo k uskutočneniu  zmien 

sebaobviňovanie za celú situáciu, psychické problémy, ktoré sa u nich objavili a tiež to, že sa 

hanbili za to, čo sa im v živote deje. Psychické problémy, ktoré sa u nich objavili vnímali ako 

vlastnú slabosť a neschopnosť urobiť niečo, aby násilie nepokračovalo. Naopak, nadobudnutá 

odvaha a vytvorenie dohody o pomoci s blízkym človekom v okolí, vnímala žena ako svoju silu. 

Ukázalo sa to, na čo poukazuje aj interaktívny model faktorov pri násilí na ženách v párových 

vzťahoch, že jednotlivé faktory majú rôznu silu a môžu pôsobiť aj proti sebe. Preto aj silné 

presvedčenie ženy o prítomnosti násilia vo vzťahu nemusí byť dostačujúce na to, aby žena 

dokázala odísť z takéhoto vzťahu. Z tabuľky je možné vidieť, že pri týchto stratégiách ženy 

neuvádzali pochybnosti o existencii násilia vo vzťahu alebo že by ho nerozpoznávali. Veľkou 

brzdou  na ceste k zmene boli emócie, ktoré  v ženách vyvolávala situácia okolo násilia. 

Pri prechode k dlhodobým stratégiám s podporou neformálneho okolia ženy ešte stále 

uvádzali pochybnosti o odchode od muža, vyčítali si, že rozbijú rodinu. Chýbalo im sebavedomie 

k uskutočneniu rozhodnutia o zmene. Pomáhalo im silné uvedomenie toho, že žijú s násilníkom a 

premýšľanie o spôsobe odchodu od muža. Zlý psychický stav, depresívne stavy,  tiež 

prispievali  k rozhodnutiu ukončiť vzťah. Vedomie vlastnej moci ženy prejavovali tým, že boli 

schopné nájsť si samostatné bývanie ( formou podnájmu), zostaviť si krízový plán (dohoda so 

sestrou). K zmene im pomáhalo aj to, že boli absolútne vyčerpané pretrvávajúcou 

situáciou.  Podpora z neformálneho okolia sa objavila aj vo forme vzťahu s iným mužom. 
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Tabuľka 4. Individuálne faktory v kontexte stratégií so zapojením formálneho okolia na zastavenie 

a zmiernenie IPV 
 

                         Uvedomenie žien Individuálne 

zdroje 
Vnímaná podpora 

Myšlienky - 

presvedčenia 
Emócie - 

prežívanie 
Situačné stratégie so 

zapojením formálneho 

okolia 
 
podala oznámenie na polícii 
požiadala políciu o pomoc  
vyhľadala lekársku pomoc  
požiadala o psychologickú 

pomoc  

↓    
robila si výčitky 
chcela zachrániť 

manželstvo 
pochybovala o odchode 
 
↑ 
uvedomila si, že násilie 

zastaví až odchodom od 

muža 

↓    
hanbila sa 
mala strach  
bála sa o deti 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
↑ 
bola vyčerpaná 

fyzicky aj psychicky 

↓ 
niektorí aktéri jej 

neverili 
 

 

 

 

 

 
 

Dlhodobé stratégie so 

zapojením formálneho 

okolia 
 
podala trestné oznámenie 
spolupracovala 

s psychologičkou 
spolupracovala 

s pomáhajúcou 

organizáciou  
podala žiadosť o rozvod 
kontaktovala SPO 

vyhľadala právnu pomoc 

↓    
nezískala porozumenie u 

niektorých aktérov 

pomoci  
vnímala, že jej neveria 
 
↑ 
zmenila pohľad na vzťah 
uvedomila si, že to je IPV 
deti ako motivácia riešiť 

IPV 
uvedomila si, že to vie 

zvládnuť 

↓    
cítila sa 

bezmocná, 

sklamaná 
mala pocity viny 
bála sa o deti 
obviňovala sa  
cítila nedôveru 
 
↑ 
verila si, že 

odchod zvládne 
uľavilo sa jej 
znížil sa stres 

 

 

 

 

 

 

 
↑    
uvedomila si svoju 

hodnotu 
verila si 
začala vnímať život 

pozitívne 
získala informácie 

o IPV 
získala vlastné 

bývanie 

 
↓ 
niektorí aktéri jej 

neverili 
 

 

 

 
↑ 
začala hovoriť o násilí 
získala porozumenie 

a podporu (od rodiny, 

detí, okolia) 

 

Rozhodnutie žien riešiť situáciu spojenú s výskytom násilia, ale ešte  neriešiť násilie vo 

vzťahu ako problém, ovplyvňovali špecifické individuálne faktory, ktoré odzrkadľujú nižšiu 
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sociálnopsychologickú pripravenosť žien k dosahovaniu zmeny. Ženy v rámci situačných 

stratégií so zapojením formálneho okolia privolávali políciu, navštívili krízové centrum, 

manželskú poradňu, vyhľadali lekársku pomoc.  

Na ceste k uskutočneniu zmeny ich brzdili pochybnosti o odchode, presvedčenie o 

možnosti zachrániť manželstvo, vnímanie seba ako zlej manželky a strach o deti. Istú úlohu tu 

pravdepodobne zohrávajú aj spoločenské normy a vnímanie ženy/manželky  spoločnosťou. Ženy udávali, 

že sa hanbili, keď privolali políciu pretože takto zverejnili prítomnosť násilia. Privolanie alebo 

kontaktovanie polície v nich vyvolávalo aj strach z ohrozenia mužom, pretože polícia im nedokázala 

poskytnúť pomoc alebo ochranu. Stretávali sa aj s tým, že polícia im neverila. Ženy udávali, že k  zmene 

im pomáhalo, keď si  uvedomili, že jedinou možnosťou ako prežiť je odchod od muža. K tomu ich 

priviedla aj fyzická a psychická vyčerpanosť. Výskum nepriniesol žiadne dáta o tom, že ženy cítili 

podporu formálneho okolia ( privolanie polície) polícia  na ceste von zo vzťahu s násilníkom. 
Ženy v našom výskume udávali, že k prechodu na dlhodobé stratégie zvládania násilia vo 

vzťahu so zapojením formálneho okolia, sa rozhodovali po tom, keď sa presvedčili o tom, že sa 

jedná o násilie, keď zmenili pohľad na vzťah s násilným  mužom, keď ich k odchodu motivovali 

deti,  keď si uvedomili, že  to vedia zvládnuť. Tiež keď sa dokázali oslobodiť od toho čo si o 

nich myslí okolie. Na úrovni prežívania udávali pociťovanie zníženia stresu a verili si, že odchod 

od muža  zvládnu. V tomto procese uskutočňovania zmeny  ženy vnímali ako prekážku 

skutočnosť, že odborníci,  s ktorými sa stretávali, nerozumeli téme násilia,  a tiež, že žene 

neverili ( SPO) . Vážnu prekážku rozpoznávali vo vplyvných vzťahoch muža s políciou, 

vyšetrovateľmi, pracovníkmi SPO a inými aktérmi pomoci. V takých prípadoch sa  ženy 

rozhodovali pre  viacnásobné sťahovanie až mimo okresu a dosahu tohto vplyvu. Negatívne 

skúsenosti s poskytovaním podpory formálnym okolím vyvolávali  pocity bezmocnosti, 

sklamania, pocity viny a nedôveru v tieto orgány. Ženy uvádzali pozitívne skúsenosti s 

poskytovaním účinnej pomoci a podpory zo strany pomáhajúcich organizácií. Tie ženy, ktoré s 

nimi spolupracovali, si posilňovali a rozvíjali  vlastné zdroje  sily, dokázali si uvedomiť svoju 

hodnotu, začali vnímať seba a život pozitívne, dôverovali si, získali vlastné bývanie,  boli 

schopné podstúpiť isté riziko, aby sa dostali z násilného vzťahu von. Pozitívnu skúsenosť s 

políciou udávali ako poskytovanie ochrany v novom bývaní, sprevádzanie na úrady a pod. 

Vnímaná podpora ženy zo strany formálneho okolia sa prejavovala v tom, že začala o násilí 

hovoriť, že mala porozumenie a podporu od rodiny, detí alebo sa jej dostalo verejného uznania. 
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Niektoré z položiek individuálnych faktorov, najmä v kategórii presvedčenia a  tie 

týkajúce sa silných emócií reprezentujú body zlomu, na ktoré sme sa pri tejto analýze konkrétne 

nezamerali.  Išlo o uvedomenie žien v oblasti myslenia (nič sa nezmení;  keď neodídem 

zomriem),  emócií podporujúcich zmenu (strach o deti a o vlastný život) a budovanie  osobných 

zdrojov čo podporovalo zmenu stratégií na zmiernenie alebo zastavenie násilia vo vzťahu 

s mužom.  

Diskusia 

Zistenia potvrdzujú, že sa zapojením stratégií s podporou neformálnych alebo formálnych 

aktérov posilňuje uvedomenie ženy, ktoré súvisí s reflexiou násilného vzťahu a rozvinutím tzv. 

laickej teórie párového násilia. Zistenia prispievajú aj k poznatkom o porozumení dynamiky 

násilia, ktorá sa mení aj vzhľadom k externým faktorom (náhodným udalostiam ale aj vedomým 

zásahom). Čo sa týka porozumenia „efektívnej cesty z násilia“ naše dáta korešpondujú so 

štadiálnym modelom (Brown, 1997; Lempert, 1996), ktorý popisuje 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.  

Dáta, ktoré ilustrujú myšlienky, presvedčenia žien týkajúcich sa povahy násilia (že ide o 

IPV) a toho „že násilník sa nezmení“, korešpondujú so zisteniami Chang a kol. (2010), ktorá túto 

zmenu presvedčení spája v modely Psychosociálnej pripravenosti s tzv. bodmi obratu. Zmenu 

presvedčení, alebo zmenu náhľadu zistili tieto autorky ako jednu z piatich kľúčových tém, ktoré 

sa spájajú s významnými medzníkmi na ceste z násilia. Tieto spravidla súvisia s nejakými 

udalosťami v živote ženy v násilnom vzťahu a pri pozitívnom pôsobení externých faktorov 

prispievajú k zmene. Autorky (Catallo et al., 2012), ktoré využívajú na porozumenie procesu 

dosahovania zmeny v prípade párového násilia Transteoretický model zmeny, popísali výskyt 

takýchto „bodov obratu“ pri prechode zo štádia prípravy do štádia akcie, kedy sa ženy rozhodli 

konať. V našom výskume išlo o niektoré presvedčenia týkajúce sa chápania násilia a vnímania 

muža ale tiež špecifické  emócie. Spravidla možno pri týchto náhlych zmenách pozorovať aj 

výskyt rozšírenia zdrojov alebo/ aj objavenie podpory z okruhu formálneho alebo neformálneho 

prostredia.  

O týchto externých faktoroch a ich pôsobeniu na efektívnosť alebo brzdu efektívnosti 

stratégií žien sme referovali aj v inom príspevku (Ondrušková & Smitková, 2020). Aj tieto dáta 



  
 

 166 

podporujú adekvátnosť ekologického modelu pri vysvetľovaní násilia v párových vzťahoch. Je 

zrejmé, že nevhodné konštrukcie týkajúce sa vysvetľovania násilia (o prežívaní a myslení žien, 

ale aj porozumenie dynamiky násilia) tak u laickej ako aj odbornej verejnosti prispievajú k 

udržovaniu neprimeraných postojov a obmedzovaniu primeranej podpory a pomoci. Opäť sa 

potvrdilo, že ženy sa stretávajú s tým, že im profesionáli neveria, nerešpektujú ich alebo 

nerozumejú problematike násilia v párových vzťahoch. Nemožno potom očakávať, že by 

primerané poznanie a postoje mala aj laická verejnosť. Výskumy z nášho prostredia ukazujú, že 

iba pätina žien, ktoré zažili partnerské násilie, sa sama obrátila na políciu (Očenášová & 

Michalík, 2017). Medzi dôvodmi, ktoré uvádzali bolo aj to, že im bránili 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.  

Záver 

Čiastkové zistenia z výskumu, ktoré sme prezentovali v tomto príspevku, ukázali, ako 

citlivo treba pracovať s témou individuálnych, resp. psychologických faktorov pri analýze násilia 

páchaného na ženách v párových vzťahoch. Stále platí, že ženy skúšajú v súkromí, niekedy aj 

dlhé roky, rôzne postupy, ktorými sa snažia zmenšiť alebo zastaviť násilie od manžela/ partnera 

a ako sa cesta von z násilia nedarí bez posilňujúcej  pomoci z vonkajšieho prostredia. Aj naša 

analýza ukázala, že sa u formálnych aktérov podpory a pomoci objavuje nedôvera, pochybnosti, 

nedostatok profesionality, čo bráni efektívnej pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie v párových 

vzťahoch. Potvrdilo sa aj to, že sa tieto presvedčenia a pochybnosti sa premietajú do povedomia 

žien o nich samotných a tiež, že sú kľúčové v procese cesty von z násilia. Zistenia ukazujú sa, že 

dochádza k zmene presvedčení o sebe, násilí, vzťahu a zdrojoch zmeny v kontexte dominujúcich 

stratégií, tak individuálnych ako aj verejných. Odkrývanie obsahu a dynamiky premeny 

presvedčení v kontexte stratégií je dôležité pre nastavenie profesionálnych intervencií rôzneho 

druhu, ktoré vstupujú do procesu pomoci pri párovom násilí. V ďalšom  výskume autorky 

odporúčajú bližšie preskúmať individuálne faktory žien vo vzťahu k bodom obratu, ktoré menia 

pohľad ženy na násilie, na jej vzťahy, potreby ako aj reakcie na násilie, ktorému je vystavená.  

Je dôležité to, čo často opakujú  odborníčky, ktoré poskytujú špecializované služby 

ženám, ktoré zažívajú násilie, viac vedieť o probléme a porozumieť celej dynamike reprodukcie 

násilia v spoločenskom kontexte (ako ju charakterizuje aj interaktívny ekologický model) ale aj 
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vzťahovej úrovni. A nie v poslednom rade rešpektovať a priznať vážnosť skúsenostiam žien 

zažívajúcim násilie v párových vzťahoch.  
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Abstrakt: Šport môže prinášať náročné situácie a ovplyvňovať hodnoty sebakritickosti a 

sebaobrazu jednotlivcov. Sebasúcit a sebaprotektivita majú potenciál zlepšiť oba konštrukty. 

Štúdia analyzovala vplyv 14-dňovej krátkodobej online verzie Emotion Focused Training for 

Self-Compassion and Self-Protection (EFT-SCP; Halamová, Kanovský, Varšová, & Kupeli, 

2018) na úroveň sebaobrazu a sebakritickosti v komunite amatérskych športovkýň. Sebakritika 

bola meraná škálou Formy sebakritckosti a sebapotvrdzovania a sebaobraz bol meraný 

dotazníkom Body Shape Questionnaire na vzorke 63 účastníkov pred a po intervencii. Vzorka 

bola rozdelená na experimentálnu a kontrolnú skupinu. Výsledky ukázali, že experimentálna 

skupina vykazovala po intervencii výrazne nižšie hodnoty sebakritickosti a nespokojnosti s 

vlastným telom. Výsledky tiež ukázali silný pozitívny vzťah medzi sebakritickosťou a telesným 

obrazom. Účinok online krátkodobej intervencie je potrebné potvrdiť opätovným preskúmaním 

intervencie v (profesionálnej) športovej oblasti. Výsledky môžu byť prospešné pre komunitu 

športovcov, najmä ženskú populáciu. Spoločnosť ovplyvňuje sebaobraz žien rôznymi spôsobmi a 

súcitné/protektívne schopnosti prinášajú sľubné možnosti rozvoja. 
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Kľúčové slová: The Emotion Focused Training for Self-Compassion and Self-Protection, 

sebaobraz, sebakritickosť, šport 

  

Abstract: Sport might bring challenging situation and affect the values of self-criticism and self-

image of individuals. Self-compassion and self-protection have the potential to improve both 

constructs. The study analyzed the effect of a 14-day short-term online version of the The 

Emotion Focused Training for Self-Compassion and Self-Protection (EFT-SCP; Halamová, 

Kanovský, Varšová, & Kupeli, 2018) on the level of self-criticism and body image among the 

community of female amateur athletes. Self-criticism was measured by the Forms of Self-

Criticizing/Attacking & Self-Reassuring Scale and the body image was measured by the Body 

Shape Questionnaire on a sample of 63 participants before and after the intervention. The sample 

was divided into experimental and control groups. The results showed that the experimental 

group showed significantly lower values in self-criticism and dissatisfaction with their own body 

after the intervention. The results also showed a strong positive significant relationship between 

self-criticism and body image. The effect of the online short-term intervention needs to be 

confirmed by reexamining the intervention in the (professional) sports field. The results can be 

beneficial for the community of athletes, especially the female population. Society influences the 

self-image of women in different ways and compassionate/ protective skills are promising for the 

future development. 

 

Key words: body image, The Emotion Focused Training for Self-Compassion and Self-

Protection, self-criticism, sport 

 

Úvod 
Viac ako 80% žien uvádza, že sú nespokojné so svojou váhou alebo tvarom tela (Mond et 

al., 2013). V západnej kultúre prevažuje tenký ideál tela a ak si jedinec ideál zvnútorní môže 

vzniknúť nespokojnosť s vlastným telom. Tá pramení z porovnávania alebo neschopnosti 

dosiahnuť zvnútornený ideál na svojom tele (Tiggemann, 2011). Prináša mnohé riziká, pretože 

môže viesť k depresiám, poruchám príjmu potravy alebo extrémnym diétam (Tiggemann & 

Lynch, 2001). Nespokojnosť s vlastným telom môže byť často sprevádzaná sebakritickosťou 
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(Dunkley et al., 2010), ktorá prináša pocity zlyhania, viny, nehodnosti, znechutenia a podradnosti 

(Blatt & Homann, 1992).  

Športovkyne môžu vnímať svoje telo ako zdatné a silné, ale v spoločnosti nemusia 

zapadať do tenkého ideálu, teda zažívajú rozdielne hodnoty spokojnosti s vlastným telom 

(Haimovitz et al., 1993; Loland, 1999; Russel, 2004). Nespokojnosť môže byť sprevádzaná 

sebakritickosťou, ktorú v športe zvýrazňujú aj iné vplyvy, ako vysoké štandardy a orientácia na 

nadmerné výsledky (Bartholomew et al., 2011). To môže vyústiť v perfekcionizmus, obavy 

týkajúce sa tela, kompulzívne cvičenie a úzkosť (Gordon & Leboff, 2015; Nicholls et al., 2016; 

Tarasoff et al., 2017). 

Konštrukt sebasúcitu bol výskumníkmi použitý nie len na zlepšenie sebakritickosti, ale aj 

sebaobrazu, pričom sa prejavili jeho priaznivé účinky aj v kontexte športu (mosewi et al., 2014; 

Duarte et al., 2014; Mosewich et al., 2013; Rodgers et al., 2017). Sebasúcit pomáha v menení 

maladaptívnych myšlienok, pocitov a správania prostredníctvom poskytnutia hodnotenia 

jedincovi, ktoré je bez seba-odsudzovania. Podporuje skôr správne, objektívne vnímanie 

celkovej situácie, pričom operuje ako ochranný faktor pred zlým sebaobrazom (Neff, 2003; 

Tylka & Kroon Van Diest, 2015). Sebasúcit má preto jasný potenciál zmierniť sebakritickosť a 

nespokojnosť s telom resp. zlepšiť sebaobraz. 

Cash (2012) definuje sebaobraz ako vlastnú skúsenosť stelesnenia. Po prvé zahŕňa vlastnú 

skúsenosť s fyzickou kompetenciou, ako napríklad zdravie, fitness, športové zručnosti alebo 

koordinácia. Po druhé zahŕňa skúsenosť s vlastným vzhľadom, ktorá obsahuje dve oblasti. Prvou 

je vnímanie aspektov nášho výzoru, teda mentálna reprezentácia našej veľkosti, tvaru 

a charakteristík tváre. Druhou je postoj a dojem z nášho výzoru, ako vnímame a hodnotíme 

samých seba a tiež ako berieme naše telo v zmysle schopností a zdatností.  

Teória pozitívneho sebaobrazu je definovaná ako láska a rešpekt k vlastnému telu. Pozitívny 

postoj človek dosiahne, keď si uvedomí nevyhnutnosť služieb a funkcií tela a jeho jedinečnú 

krásu. Zároveň je nevyhnutné, aby človek prijal a akceptoval vlastné telo so všetkými 

nedokonalosťami, ktoré nezapadajú do zvnútorneného ideálu krásy (Wood-Barcalow et al., 

2010). Všetky pozitívne akcie, ktoré človek investuje do pozitívneho sebaobrazu pomáhajú 

chrániť telo a  myseľ (Tylka, 2012). Pozitívny sebaobraz neznamená celkovú spokojnosť 

s každým aspektom tela, a ani to, že sme chránení pred všetkými hrozbami, ktoré vplývajú na 
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sebaobraz. Akceptáciou a sebasúcitným reagovaním však vieme pracovať so sebakritickosťou 

a zároveň aj vzťahom k vlastnému telu.  

Nespokojnosť s vlastným telom môžeme definovať ako „vnímaný rozpor medzi vlastným 

hodnotením svojho tela a ideálom tela“ (Grogan, 2017, s. 4). Nespokojnosť s vlastným telom je 

podstatný problém, pretože môže viesť k depresiám, poruchám príjmu potravy a extrémnym 

diétam (Tiggemann & Lynch, 2001).  

V  konceptualizácií Gilberta (2000) je sebakritickosť vnímaná ako forma vzťahovania k sebe 

samému („self-to-self relating“), ktorá je podložená našim evolučne vyvinutým 

psychobiologickým systémom na sociálnu interakciu. Vďaka týmto systémom máme určité 

sociálne zručnosti, ako napr. dominancia, podriadenie alebo pridruženie. Tiež sú podstatou 

vnútorného sebahodnotenia a pracujú prostredníctvom tých istých systémov spracovania 

informácií, aké sa u nás evolučne vyvinuli pre sociálne vzťahy. Napríklad, ak jedinec zlyhá, tak 

dokáže byť na seba tak isto nahnevaný a kritický, ako by bol na neho iný človek. Teda stávame 

sa terčom nášho vlastného útoku, tým pádom sa môžu aktivovať defenzívne alebo submisívne 

stratégie (Gilbert, 1989).  

V metaanalýze od autorov Groesz et al. (2002) zistili, že športovci, ktorí sa často stretávajú 

s vysokými nárokmi na ich výkon a s hodnotením ich tela (napr. váženie pri bojových 

umeniach), môže vzniknúť nespokojnosť s vlastným telom, ak nedosahujú tieto nároky. 

Hlavným symptómom nespokojnosti sú poruchy príjmu potravy (Ackard et al., 2002), ktoré 

môžu byť vyvolané prefekcionizmom, ktorý môže u jedincov vyvolať silné sebakritické 

myšlienky ohľadom ich vzhľadu (Fairburn et al., 2003). Spojenie medzi nespokojnosťou 

s vlastným telom a perfekcionizmom bolo v minulosti niekoľkokrát potvrdené (Downey & 

Chang, 2007; Siegling & Delaney, 2013). Nespokojnosť môže v človeku vyvolať kritické 

hodnotenie seba samého a tým pádom ovplyvňuje sebaobraz (Gilbert et al., 2004). Ľudia 

s poruchami príjmu potravy sa často negatívne porovnávajú s inými ľuďmi (Ferriera et al., 

2013), pričom sú mnohokrát veľmi citliví na to, ako druhí hodnotia ich. Radšej očakávajú, že ich 

hodnotia negatívne a neúprimne. Na to, aby sa cítili ako súčasť sociálnej skupiny, si musia 

vytvoriť obranné stratégie. V tomto prípade sa často stane, že používajú sebakritickosť ako 

hnaciu silu. Kritizujú sa dokým neprodukujú vysoké levely výkonu a perfektnosti (Gilbert et 

al.,2006; Gilbert & Procter, 2006). Autori Duarte et al. (2014) vo svojej štúdií zistili 
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signifikantnú asociáciu medzi negatívnym sebaobrazom a sebakritickosťou. Vďaka predošlým 

zisteniam môžeme dedukovať, že sebakritickosť je silno prepojená s hodnotami sebaobrazu. 

Podľa metaanalýzy od autoriek Hausenblas a Symons Dows (2001) majú športovkyne 

pozitívnejší sebaobraz ako nešportovkyne. Predpokladanou príčinou môže byť väčšia podobnosť 

k súčasnému ideálu tela (chudá, tenký pás) u atlétok, vďaka ich vyššej fyzickej aktivite 

(Brownell, 1991). Ženy často uvádzajú stratu váhy a tónovanie svalov ako hlavný cieľ 

športovania (Gill & Overdorf, 1994).  

Ukázalo sa, že športovci a športovkyne môžu v dvoch kontextoch, v ktorých sa 

nachádzajú, zažívať rôzne levely spokojnosti s vlastným telom (Loland, 1999). Dôkaz na tento 

fenomén poskytla autorka Russel (2004), ktorá vo svojej štúdií s hráčkami rugby ukázala, že 

v športe hráčky vnímali svoje telo ako funkčné a pozitívne. Avšak mimo športu, v spoločnosti, 

vnímali svoje telo ako príliš silné, svalovité a atletické, a mali pocit, že nezapadá do požiadaviek 

ženskej krásy západnej kultúry. 

V štúdií od autorky Perelman et al. (2018), v ktorej skúmali rozdiely v spokojnosti 

s vlastným telom medzi ženami a mužmi, zistili, že ženy sú celkovo menej spokojné so svojim 

telom v porovnaní s mužmi. Nespokojnosť s vlastným telom je tiež asociovaná s vyššími 

hodnotami depresie (Szymanski & Henning, 2007), podobne ako sebakritickosť. 

Sebakritickosť v športe 
Sebakritickí ľudia sú viac orientovaní na vyhýbanie sa zlyhaniu a zároveň potenciálnej 

strate sebavedomia, než na efektívne dosahovanie cieľov (Powers et al., 2011). Sebakritickosť je 

tiež asociovaná so zhoršeným riešením problémov, ktoré je pri mnohých športoch kľúčové 

(Dunkley et al., 2003). Ženy v športe môžu čeliť mnohým prekážkam. Častou prekážkou býva 

orientácia športovkýň a trénerov na nadmerný výkon a výsledky, ktoré môže byť náročné 

dosiahnuť a zvládnuť (Batholomew et al., 2011). Dosahovanie náročný cieľov často ústi v tvrdú 

sebakritiku, ktorá napokon vplýva na mnohé iné oblasti ako napríklad sebaobraz (Kowalski & 

Duckham, 2014). Sebakritickosť spojená s vysokými štandardmi v športe môže vyústiť v 

perfekcionizmus, obavy týkajúce sa tela, kompulzívne cvičenie a úzkosť (Gordon & Leboff, 

2015; Nicholls et al., 2016; Tarasoff et al., 2017). Ukazuje sa tiež, že čím vyššou 

sebakritickosťou ľudia disponujú, tým menej konštruktívnych a pozitívnych stratégií sú schopní 

využiť na vyrovnanie sa s ich deštruktívnymi sebakritickými útokmi (Halamová et al., 2019).  
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V súčasnosti existuje mnoho druhov intervencií, ktoré znižujú sebakritickosť a zvyšujú 

sebasúcit, autori však prevažne referujú o efekte intervencií na sebasúcit. Nácvik sebasúcitu však 

môže byť veľmi prospešný aj pre veľmi sebakritických ľudí (Gilbert & Irons, 2004) 

a eliminovanie sebakritických deštrukcií. V minulosti bol otestovaný v športovom prostredí 

Program zvládania stresu prostredníctvom všímavosti (The Mindfulness-Based Stress Reduction 

Program, MBSR) bol aplikovaný autormi Norouzi et al. (2019) na vzorku profesionálnych 

futbalistoch na dôchodku. Skupina, ktorá prešla intervenciou vykazovala nárast v hodnotách 

psychologickej pohody a pokles v hodnotách stresu, úzkosti a depresie. Sebasúcitná intervencia 

(Self-compassion Intervention) bola overená autormi Mosewich et al. (2013), kedy skúmali efekt 

sebasúcitnej intervencie na negatívne kognitívne procesy u športovkýň. Intervencia trvala 10 dní 

výsledky ukázali, že intervenčná skupina športovkýň vykazovala vyššie hodnoty v sebasúcite 

a nižšie hodnoty v sebakritickosti. 

Tréning zameraný na emócie pre sebasúcit a sebaobranu (The Emotion Focused Training 
for Self-Compassion and Self-Protection, EFT-SCP) 

Tréning zameraný na emócie pre sebasúcit a sebaobranu (ďalej EFT-SCP) (Halamová et 

al., 2018) je intervencia zameraná na zvyšovanie sebasúcitu  a znižovanie sebakritickosti. Na 

základe zistení z Terapie zameranej na emócie (Emotion Focused Therapy, EFT) (Greenberg & 

Watson, 2005) vyvinula Halamová intervenciu EFT-SCP. Intervencia obsahuje rôzne cvičenia na 

zlepšovanie sebasúcitu a sebaobrany a zároveň udáva úlohy na doma, ktoré používajú paradigmu 

expresívneho písania (emočné prežívanie v spojení s domácou úlohou) (Pennebaker, 2017). 

EFT-SCP trvá dvanásť týždňov, participanti sa stretávajú týždenne na 1,5 hodiny s trénerom. 

Zároveň dostavajú každý deň úlohu na doma. 

Tréning existuje aj v krátkodobej online verzií a trvá 14 dní. Účastník dostane každý deň 

iné cvičenie prostredníctvom e-mailu. EFT-SCP sa skladá z psychoedukácie, ktorá sa zameriava 

na tri časti seba – sebakritická, sebasúcitná a sebaprotektívna, pozorovania a spoznávania 

spomenutých častí. Účastník sa zároveň učí pracovať s jednotlivými časťami, pričom si skúša 

mnoho iných cvičení ako napríklad skenovanie tela, imaginácie, sebasúcitné sebapozorovanie 

v zrkadle alebo nácvik protektívneho hnevu (Halamová, 2018).  

Vplyv skrátenej online verzie EFT-SCP bol skúmaný na viacerých  neklinických 

vzorkách (napr. Halamová et al., 2018) ale aj depresívnych (Halamová et al., 2019) a úzkostných 

respondentoch (Strnádelová et al., 2021) kde sa preukázalo signifikantné zvýšenie miery 

sebasúcitu a zníženie miery sebakritickosti v porovnaní s kontrolnými skupinami. 
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Baránková & Holubec (2021) tiež potvrdili, že EFT intervencia zvýšila sebasúcit na 

vzorke ženských športovkýň. Okrem tejto štúdie však tréning nebol skúmaný na športovej 

vzorke v súvislosti s hodnotami sebakritickosti, hoci vzťah sebasúcitu a sebakritickosti ako 

multidimenzionálnych konštruktov, ktoré majú spoločné prvky bol analyzovaný a verifikovaný 

v predchádzajúcich štúdiách (napr. Bailey et al., 2020; Baránková et al., 2019; Halamová et al., 

2020).  

Výskumný cieľ a hypotézy 

Hlavným cieľom práce bolo preskúmať efekt 14 dňovej krátkodobej online verzie 

Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaprotekciu (EFT-SCP) na hodnoty 

sebakritickosti a sebaobrazu u športovkýň.  

 Na základe teoretických poznatkov sme zostavili následné výskumné hypotézy 

a výskumnú otázku: 

H1:  Participantky experimentálnej skupiny budú po ukončení intervencie vykazovať 

signifikantne nižšie hodnoty v úrovni nespokojnosti s vlastným telom ako pred začiatkom 

intervencie (Albertson et al., 2014; Rodgers et al., 2017). 

H2:  Participantky experimentálnej skupiny budú po ukončení intervencie vykazovať 

signifikantne nižšie hodnoty v úrovni sebakritickosti ako pred začiatkom intervencie 

(Halamová et al., 2018; Halamová et al., 2019). 

H3:  Participantky v experimentálnej skupine budú po ukončení intervencie vykazovať 

signifikantne nižšie hodnoty sebakritiky v porovnaní s kontrolnou skupinou (Halamová et 

al., 2018; Halamová et al., 2019; Mosewich et al., 2013).  

H4:  Participantky v kontrolnej skupine nebudú po ukončení intervencie vykazovať žiadne 

signifikantné zmeny v úrovni sebakritiky (Halamová et al., 2018; Halamová et al., 2019; 

Mosewich et al., 2013). 

H5:  Participantky v experimentálnej skupine budú po ukončení intervencie vykazovať 

signifikantne nižšiu úroveň nespokojnosti s vlastným telom v porovnaní s kontrolnou 

skupinou (Albertson et al., 2014; Atkinson & Wade, 2015; Rodgers et al., 2017). 

H6:  Participantky v kontrolnej skupine nebudú po ukončení intervencie vykazovať 

signifikantné zmeny v skóre nespokojnosti s vlastným telom (Albertson et al., 2015; 

Atkinson & Wade, 2015; Rodgers et al., 2017). 
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VO1:  Súvisí skóre v nespokojnosti s vlastným telom resp. v sebaobraze so skóre 

v sebakritickosti? (Gilbert et al., 2004; Duarte et al.,2014). 

Metódy 
Výskumný súbor 

 Výskumný súbor tvorilo 63 žien (N = 63) vo veku od 18 do 57 rokov (M = 33, SD = 

10,31), ktoré sú fyzicky/športovo aktívne. To znamená, že praktizujú akúkoľvek fyzickú aktivitu 

(plávanie, beh...) buď veľmi aktívne (niekoľkokrát do týždňa), pravidelne (aspoň raz týždenne) 

alebo veľmi zriedka (približne raz za 14 dní). Z výskumného súboru označilo 34 (54%) 

participantiek, že sú veľmi aktívne, 20 (31,7%), že sú pravidelne aktívne a 9 (14,3%), že sú 

veľmi zriedka aktívne. Participantky sme získavali prostredníctvom kontaktovania rôznych 

športových klubov a oslovenia športovkýň na rôznych sociálnych sieťach, pričom išlo 

o dostupný výber. Participantky boli náhodne rozdelené do experimentálnej a kontrolnej 

skupiny. Z pôvodného súboru experimentállnej skupiny 33 participantiek dokončilo všetky 

cvičenia intervencie 29 žien (N = 29) a z kontrolnej skupiny dokončilo merania 34 žien (N = 

34).  

Materiály  

 Na zozbieranie dát sme použili Google formuláre. Batéria dotazníkov na začiatku 

obsahovala krátke oslovenie s prosbou o vyplnenie dotazníka, kontakt a potom niekoľko 

demografických otázok spoločne s informovaným súhlasom. Prvý použitý dotazník pozostával 

zo Škály foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia FSCRS (Forms of Self-Criticising/Attacking & 

Self-Reassuring Scale), ktorá obsahuje 22 položiek (Gilbert et al., 2004). Participantky 

v dotazníku hodnotili ako typicky myslia a reagujú, keď im život nevychádza. Škála obsahuje tri 

dimenzie self, ktoré korešpondujú s jednotlivými položkami. Sú to neadekvátne self (napr. 

„Myslím si, že si moju sebakritiku zaslúžim.“), nenávidené self („Prestávam sa o seba starať.“), 

ktoré sa vzťahujú k sebakritickosti, a sebapotvrdzujúce self („Dokážem si pripomenúť veci, ktoré 

sú na mne pozitívne.“), ktoré sa vzťahuje k sebapotvrdeniu a súcitnému prístupu k sebe. 

Participantky jednotlivé položky hodnotili na päť bodovej Likertovej škále od 0 („vôbec ako ja“) 

po 4 („veľmi ako ja“). Reliabilitu a validitu škály v slovenskom preklade potvrdili autori 

Halamová a Kanovský (2017). 

Druhou časťou batérie bol dotazník na tvar tela BSQ („Body Shape Questionnaire“) 

v skrátenej verzií, ktorá má 16 položiek (napr. „Bojíte sa, že sa vám stehná rozšíria pri sedení?“) 
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a meria úroveň sebaobrazu resp. nespokojnosť s vlastným telom (Evans & Dolan, 1993). 

Dotazník bol hodnotený na šesť bodovej Likertovej škále od 1 („nikdy) po 6 („vždy“). 

Reliabilitu 16 položkovej verzie škály BSQ preukázali autori Pook et al. (2008). Pre adaptáciu 

výskumného nástroja na slovenskú vzorku sme použili spätný preklad.  

Procedúra 

 Prvá fáza merania začala oslovením a distribuovaním úvodnej batérie dotazníkov vo 

forme Google formulárov. Následne boli účastníčky výskumu náhodne rozdelené do 

experimentálnej a kontrolnej skupiny. Participantky kontrolnej skupiny sme inštruovali 

o následnom očakávaní komunikácie z našej strany a informovali sme ich o opätovnom vyplnení 

batérie dotazníkov, pričom nedostali žiadne presnejšie informácie o výskume pre udržanie 

funkcie kontrolnej skupiny.  

Druhá fáza pozostávala zo samotnej intervencie. Participantkám experimentálnej skupiny 

boli po úvodnej batérií dotazníkov každý deň, po dobu 14 dní, zasielané cvičenia krátkodobej 

online verzie Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu (EFT-SCP) (jedno 

cvičenie na deň) (Halamová et al., 2018). Vybrané cvičenia vychádzali z práce autorky 

Halamovej (2018). Každý deň, ráno o šiestej hodine, prišiel participantkám e-mail s popisom 

cvičenia, hypertextovým odkazom a poďakovaním za spoluprácu. Participantky mali za úlohu 

postupovať podľa inštrukcií jednotlivých cvičení. Zároveň im bola každý deň o šiestej hodine 

večer zaslaná pripomienka, v prípade ak nezachytili ranný e-mail. Týmto spôsobom pokračoval 

priebeh výskumu 14 dní.  Každý formulár obsahoval okrem inštrukcií cvičenia štyri otázky na 

sebareflexiu, pričom sa prvá otázka vždy vzťahovala na jednotlivé cvičenie a ostatné tri sa 

opakovali, ako napr.: 

1. Aká situácia pre vás bola náročnejšia na vybavenie si? 

2. Ako ste sa pri tomto cvičení cítili? 

3. Čo ste si počas cvičenia uvedomili? 

4. Čo si z tohto cvičenie odnášate do svojho každodenného života? 

Otázky zároveň slúžili aj ako potvrdenie, že participantky cvičenie absolvovali. Nižšie sa 

nachádza popis jednotlivých cvičení na každý zo štrnástich dní. 

Prvý deň participantky absolvovali cvičenie s názvom „ Ako by ste sa postarali o svojho 

priateľa?“. Úlohou bolo spomenúť si na situáciu, keď sa ich dobrý priateľ cítil zle a trpel. Mali si 

premyslieť, ako by sa k nemu správali. Potom si mali spomenúť na situáciu so sebou, keď sa 
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cítili zle a premyslieť si, ako sa vtedy správajú k sebe. Potom mali skúmať, či si všimli nejaký 

rozdiel napr. vo voľbe slov. Na konci sa mali zamyslieť nad tým, ako by sa mohli veci zmeniť, 

keby reagovali na seba takisto ako na dobrého priateľa. Myšlienka za cvičením je, aby si 

participantky uvedomili, že niekedy sa k priateľom správame lepšie ako k sebe samým. 

Druhý deň nasledovalo cvičenie s názvom: „Sebasúcitné skenovanie tela“. Cvičenie 

obsahovalo imagináciu s cieľom uvoľniť napätie z častí tela, kde často uskladňujeme napätie. 

Participantky mali na výber medzi prečítaním cvičenia alebo vypočutím v podobe nahrávky. 

Myšlienka cvičenia spočíva v ukľudnení mysle a tela s láskavým prístupom. 

Tretí deň pokračoval cvičením s názvom: „ Nakoľko ste sebakritický?“. Cvičenie na 

začiatku predložilo niekoľko otázok na zamyslenie sa nad svojim vlastným prístupom ku 

kritizovaniu samého seba počas náročným životných situácií. Na konci cvičenie inštruovalo, aby 

sa čo najviac pokúšali takéto kritizujúce myšlienky zastavovať. Myšlienka cvičenia je sústredená 

na vnímanie/zachytenie vlastnej sebakritiky a pochopenie jej nepriaznivých účinkov, pričom 

apelovala na nedokonalosť každého človeka.  

Štvrtý deň niesol názov: „Moja sebakritická časť“. Cvičenie na začiatku inštruovalo 

k spomenutiu si na situáciu, keď sa participantky silne kritizovali. Potom si mali predstaviť svoju 

sebakritiku ako osobu. Mali zároveň popísať ako osoba vyzerala, ako sa tvárila, aké výrazy 

používala a čo robila. Zároveň sa mali zamyslieť nad tým, ako sa pri tejto osobe cítia a či sa dá 

s ňou súhlasiť. V cvičení bolo na konci zopár otázok s desať bodovou škálou, kde si 

participantky mohli sami pre seba určiť aké intenzívne sú ich sebakritické myšlienky. 

Myšlienkou  cvičenia je poukázať na intenzitu sebakritických myšlienok jednotlivých 

participantiek. 

Piaty deň nadväzoval na štvrtý a pokračoval cvičením s názvom: „Zmena Vášho 

sebakritického dialógu“. Cvičenie podnecovalo participantky k vnímaniu a započúvaniu sa do 

vnútorného dialógu počas dňa, najmä v situáciách, keď sú k sebe kritické. Tieto zistenia si mali 

zapisovať, pričom sa mali sústrediť práve na výber slov, tóninu alebo kľúčové slová. Napokon sa 

mali pokúsiť zmieriť intenzitu sebakritiky a preformulovať ju do láskavých a podporujúcich 

slov. Myšlienka cvičenia je podnietiť k zmene vnútorného kritického dialógu k miernejšiemu 

chápavému dialógu. 

Šiesty deň participantky absolvovali cvičenie s názvom: „Prejavenie protektívneho 

hnevu“. Participantky si opäť mohli vybrať medzi prečítaním textu a vypočutím hlasovej 
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nahrávky. Na začiatku si mali spomenúť na situáciu, keď ich niekto skritizoval, zahanbil alebo 

ponížil. Potom si mali spomenúť na niekoho blízkeho, kto ich podporuje a mali si predstaviť, ako 

by ich táto osoba v danej situácií obránila. Napokon mali túto obranu preformulovať do vlastnej 

reči a popísať ako sa pri tom cítili. Podstatou cvičenia je naučiť sa obrániť v situáciách, keď ich 

niekto kritizuje. 

Siedmy deň sa skladal z cvičenia s názvom: „Asertívne práva“. V cvičení bolo 

vypísaných desať asertívnych práv a ku každému manipulačná povera (napr. „Mám právo 

zmeniť svoj názor.“, povera: „Nikdy by ste nemali meniť svoj názor.“). Na konci cvičenia boli 

participantky vyzvané k vymysleniu vlastného jedenásteho asertívneho práva. Myšlienka 

cvičenia spočíva v uvedomení si, že každý človek má právo žiť bez vysvetľovania svojho 

správania, že nik nie je dokonalý a každý robí chyby, čo apeluje na ľudskosť.  

Ôsmy deň niesol názov: „Nácvik povedania NIE“. Úlohou participantiek bolo 

naformulovať empatické odmietanie v Ja jazyku, teda v prvej osobe jednotného čísla. V cvičení 

našli participantky predlohu nácviku Nie, podľa ktorej sa mali riadiť. Cvičenie obsahovalo 

tabuľku, do ktorej si mohli participantky zapisovať svoje formulky odmietania. Cvičenie ich 

najprv naviedlo k odmietnutiu, potom k vyjadreniu emócie za odmietaním, potom k vysvetleniu 

prečo odmietajú, vyjadreniu empatie voči druhej osobe a napokon k formulácií kompromisu, 

teda nájdeniu alternatívneho riešenia. Podstatou cvičenia je naučiť sa povedať nie aj takých 

situáciách, kedy to nechceme spraviť a zároveň byť schopný to vyjadriť tak, aby sme sa za to 

necítili zle a aby nás druhá strana pochopila. 

Deviaty deň participantkám prišlo cvičenie s názvom: „Sebaprotektívny jazyk“. V tomto 

cvičení mali participantky na sebe celý deň pozorovať to, ako zaobchádzajú so sebou 

a s druhými, konkrétne keď používajú nepodporný alebo bezmocný jazyk. Pozorovania si mali 

zapisovať. Napokon mali pozorovania preformulovať na podporujúci jazyk, teda na 

obranný/obhajujúci (sebaportektívny). Myšlienkou cvičenia je naučiť sa požívať podporujúci 

a ochranný jazyk aj v náročných situáciách. 

Desiaty deň participantky absolvovali cvičenie s názvom: „Prejavenie súcitu so sebou“. 

Cvičenie na začiatku inštruuje na rozpomenutie si situácie, keď sa participantky neprijímali alebo 

boli k sebe kritické. Potom si mali predstaviť to, keby sa tá istá situácia stala malému dieťaťu, 

ktoré potrebuje lásku utešenie a mali napísať ako by ho utešili, aké slová by použili a ako by sa 

k nemu správali. Nakoniec mali tieto slová preformulovať tak, že podporujú nimi sami seba 
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a popísať ako sa pri tom cítia. Podstatou cvičenia je zamyslenie sa nad tým ako sa správame 

k blízkym alebo iným ľuďom, aký dokážeme byť vrúcny a pochopiť, že takto by sme sa mali 

správať aj sami k sebe.  

Jedenásty deň pokračoval s názvom: „Súcitný list od priateľa“, v ktorom bolo úlohou 

napísať zoznam vecí v ich živote, kvôli ktorým sa cítia nepríjemne (vzhľad, pracovné/osobné 

vzťahy...). Následne si mali predstaviť imaginárneho priateľa, ktorý je bezpodmienečne milujúci 

a akceptujúci. Napokon mali napísať pre seba list zameraný na spomínaný nedostatok, kvôli 

ktorému sa trápia, z pohľadu tohto priateľa, ktorý je k nim milý, chápajúci a starostlivý. 

Myšlienkou za cvičením je uvedomenie si priaznivých účinkov súcitu a vnímanie dobrého 

pocitu, ktorý prináša. 

Dvanásty deň prišlo participantkám cvičenie s názvom: „Sebasúcitné zrkadlo“, kde bolo 

úlohou postaviť sa pred zrkadlo a zapozerať sa do svojich očí. Mali sa pochváliť za to, čo v daný 

deň urobili, čo sa im podarilo a čo ich potešilo. Mali tiež reflektovať momenty, kedy sa im niečo 

nepodarilo alebo v niečom zlyhali. Nakoniec sa mali na seba usmiať a vysloviť slová podpory 

a súcitu. Podstatou cvičenia je uvedomiť si naše úspechy ale aj zlyhania a prejaviť k sebe súcit a 

pochopenie bez ohľadu na to, či sa nám darí alebo nie. 

Trinásty deň obsahoval cvičenie s názvom: „Sebasúcitný jazyk“, pri ktorom sa mali 

participantky zamyslieť nad tým, aký jazyk používajú voči sebe samým, keď spozorujú nejakú 

svoju chybu. Mali si zapísať zoznam svojich najčastejších kritík a preformulovať tento jazyk na 

milší, chápajúcejší a vrúcnejší. Mali si trénovať sebasúcitné reakcie. Myšlienka cvičenia je 

o uvedomení si sebakritiky a o pokuse nahradiť ju sebasúcitom.    

Štrnásty, teda posledný deň, obsahoval cvičenie s názvom: „Sebasúcit v každodennom 

živote – plánovanie a prax“. Najskôr si participantky mali napísať zoznam vecí, ktoré už pre seba 

robia, ako sa o seba starajú v rôznych oblasti života (napr. fyzicky, mentálne, spirituálne, 

rozvojovo...). Napokon si mali zo zoznamu vybrať niektorú položku a v konkrétny deň sa o seba 

týmto spôsobom postarať. Po vyskúšaní si mali skúsenosť zapísať. Podstata cvičenia spočíva 

v uvedomení si, aké je príjemné sa o seba postarať a venovať si pozornosť. 

Po štrnástom dni bola intervencia ukončená a výskum prešiel na tretiu fázu, ktorá 

pozostávala z merania krátkodobého efektu intervencie rozposlaním rovnakej batérie dotazníkov, 

ako na začiatku. V ten istý deň bola batéria poslaná kontrolnej skupine.  
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Analýza dát 

Analyzované boli dáta zo škál BSQ a FSCRS, kde sme sa zamerali na merania 

neadekvátneho self (IS), nenávideného self (HS) a na spojenú dimenziu sebakritickosti (IS+HS). 

Najprv sme zisťovali reliabilitu jednotlivých dotazníkov, súčasne s ich dimenziami, 

prostredníctvom vypočítania koeficientu Cronbachova alfa,  normalitu rozloženia dát 

prostredníctvom Shapiro-Wilkov testu. Pri zisťovaní vnútrosubjektových rozdielov, sme u 

experimentálnej a kontrolnej skupiny, použili buď neparametrický Wilcoxonov test alebo 

parametrický párový t-test, na základe normality dát. Pri skúmaní medzisubjektových rozdielov 

sme použili nezávislý t-test alebo Mann-Whitneyho test, opäť na základe normality dát.. Pri 

skúmaní vzťahu medzi dvoma premennými sme použili Spearmanov korelačný koeficient. 

Výsledky 
            Na začiatku štatistickej analýzy sme zisťovali reliabilitu jednotlivých dotazníkov 

(FSCRS, BSQ) a príslušných subškál. Reliabilitu sme zisťovali prostredníctvom Cronbachovej 

alfy, pri ktorej sme si za spodnú hranicu určili hodnotu α = 0,7 (Tavakol & Dennick, 2011). 

Škála foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia (FSCRS), podobne ako príslušné subškály, a 

dotazník BSQ dosahovali hodnoty nad α = 0,7, čo dokazuje veľmi dobrú vnútornú konzistenciu. 

Potom sme podrobili jednotlivé škály a ich dimenzie testom normality prostredníctvom Shapiro-

Wilk testu. Na základe normality sme takisto popísali základnú deskripciu škál a ich dimenzií 

v experimentálnej a kontrolnej skupine. Hodnoty Cronbachovho alfa pre dotazník FSCRS a BSQ 

a hodnoty normality rozloženia dát s deskriptívnou štatistikou uvádzame v časti príloh pod 

označením príloha A, príloha B a príloha C. 

H1:  Participantky experimentálnej skupiny budú po ukončení intervencie 

vykazovať signifikantne nižšie hodnoty v úrovni nespokojnosti s vlastným telom ako pred 

začiatkom intervencie (Albertson et al., 2014; Rodgers et al., 2017). 

Nespokojnosť s vlastným telom resp. sebaobraz pred začiatkom intervencie (pre-test) 

v experimentálenj skupine nadobúdal hodnoty 19 až 93 (Mdn = 37; IQR = 38). V meraní po 

ukončení intervencie (post-test)  sebaobraz u experimentálnej skupiny nadobúdal hodnoty 17 až 

60 (Mdn = 35; IQR = 17). Rozdiel v hodnotách nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu 

bol štatisticky významný, pričom sa ukázala veľká vecná významnosť alebo sila efektu (Z = -

3,326; p = 0,001; rm = 0,617).  
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Porovnanie úrovni celkovej nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu 

u experimentálnej skupiny v pre-teste a post-teste uvádzame v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1. Porovnanie úrovni nespokojnosti s vlastným telom/sebaobrazu v experimentálnej 

skupine v pre-teste a post-teste 

Dimenzia 

ES pre-test 
 

ES post-test 
 

min max Mdn IQR 
 

Min max Mdn IQR Z p rm 

BSQ 19 93 37 38 
 

17 60 35 17 -3,326 0,001 0,617 

Poznámka. BSQ = Dotazník merajúci hodnoty nespokojnosti s vlastným telom/sebaobraz; ES = 

Experimentálna skupina. 

 

 V tabuľke 1. môžeme pozorovať signifikantný pokles úrovní nespokojnosti s telom resp. 

sebaobrazu, preto stanovenú hypotézu potvrdzujeme. 

H2:  Participantky experimentálnej skupiny budú po ukončení intervencie 

vykazovať signifikantne nižšie hodnoty v úrovni sebakritickosti ako pred začiatkom 

intervencie (Halamová et al., 2018; Halamová et al., 2019). 

Úroveň neadekvátneho self (IS) v pre-teste u experimentálnej skupiny dosahovala 

hodnoty 0 až 26 (Mdn = 18; IQR = 16,5) a v post-teste 2 až 25 (Mdn = 10; IQR = 7,5). Rozdiel 

v úrovni neadekvátneho self je v experimentálnej skupine štatisticky významný a má veľkú silu 

efektu (Z = -2,790; p = 0,005; rm = 0,517). 

Úroveň nenávideného self (HS) v experimentálnej skupine v pre-teste dosahovala 

hodnoty 0 až 14 (Mdn = 5; IQR = 7) a v post-teste 0 až 6 (Mdn = 2; IQR = 2,5). Rozdiel v úrovni 

nenávideného self je v experimentálnej skupine štatisticky významný a má veľkú silu efektu (Z = 

-3,468; p = 0,001; rm = 0,643). 

Úroveň sebakritickosti (IS+HS) v pre-teste u experimentálnej skupiny nadobudla hodnoty 

0 až 40 (Mdn = 24; IQR = 23,5). V post-teste nadobudla hodnoty 2 až 29 (Mdn = 12; IQR = 8). 

Výsledky ukázali, že rozdiel v úrovni je štatisticky signifikantný a sila efektu je veľká (Z = -

2,859; p = 0,004; rm = 0,5304).  

Porovnanie úrovní neadekvátneho self, nenávideného self a sebakritickosti (IS+HS) 

u experimentálnej skupiny v pre-teste a post-teste uvádzame v tabuľke 2. 

Tabuľka 2. Porovnanie úrovni sebakritickosti v experimentálnej skupine v pre-teste a post-teste 
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Dimenzia 

ES pre-test 
 

ES post-test 
 

min Max Mdn IQR 
 

Min max Mdn IQR Z p rm 

IS 0 26 18 16,5 
 

2 25 10 7,5 -2,790 0,005 0,517 

HS 0 14 5 7 
 

0 6 2 2,5 -3,467 0,001 0,643 

IS+HS 0 40 24 23,5 
 

2 29 12 8 -3,053 0,002 0,566 

Poznámka. IS = Neadekvátne self; HS = Nenávidené self; IS+HS = Sebakritickosť;                ES 

= Experimentálna skupina. 

 Ako môžeme vidieť v tabuľke 2, pri hodnotách neadekvátneho self, nenávideného self 

a sebakritickosti (IS+HS) sa ukázal signifikantný pokles v úrovni. Preto môžeme povedať, že sa 

stanovená hypotéza potvrdila. 

H3:  Participantky v experimentálnej skupine budú po ukončení intervencie 

vykazovať signifikantne nižšie hodnoty sebakritiky v porovnaní s kontrolnou skupinou 

(Halamová et al., 2018; Halamová et al., 2019; Mosewich et al., 2013).  

Úroveň neadekvátneho self (IS) dosahovala v post-teste u experimentálnej skupiny 

hodnoty 2 až 25 (Mdn = 10; IQR = 7,5). Úroveň neadekvátneho self u kontrolnej skupiny 

dosahovala v post-teste hodnoty 1 až 33 (Mdn = 12,5; IQR = 19,75). Rozdiel medzi 

experimentálnou a kontrolnou skupinou nebol v tejto dimenzií štatistiky významný (U = 377,0; p 

= 0,109). 

 Úroveň nenávideného self (HS) dosahovala v post-teste u experimentálnej skupiny 

hodnoty 0 až 6 (Mdn = 2; IQR = 2,5). V kontrolnej skupine dosahovala úroveň nenávideného 

self v post-teste hodnoty 0 až 10 (Mdn = 2; IQR = 5,25). Rozdiel medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou nebol v tejto dimenzií štatisticky významný (U = 393,0; p = 0,161). 

 Úroveň sebakritickosti (IS+HS) dosahovala v post-teste u experimentálnej skupiny 

hodnoty 2 až 29 (Mdn = 12; IQR = 8). V kontrolnej skupine dosahovala úroveň sebakritickosti 

hodnoty 1 až 43 (Mdn = 15,5; IQR = 26,25). Rozdiel medzi experimentálnou a kontrolnou 

skupinou nebol v tejto dimenzií štatisticky významný (U = 390,5; p = 0,157).  

Porovnanie úrovní neadekvátneho self, nenávideného self a sebakritickosti (IS+HS) 

u experimentálnej a kontrolnej skupiny v post-teste uvádzame v tabuľke 3. 
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Tabuľka 3. Porovnanie úrovni sebakritickosti v experimentálnej a kontrolnej skupine v post-

teste 

Dimenzia 

ES post-test 
 

KS post-test 
 

min Max Mdn IQR 
 

Min max Mdn IQR U p 

 IS 2 25 

6 

10 7,5 
 

1 33 12,5 19,75 377,0 0,109 

HS 0 2 2,5 
 

0 10 2 5,25 393,0 0,161 

IS+HS 2 29 12 8 
 

1 43 15,5 26,25 390,5 0,157 

Poznámka. IS = Neadekvátne self; HS = Nenávidené self; IS+HS = Sebakritickosť; ES = 

Experimentálna skupina; KS = Kontrolná skupina. 

Ako vidíme v tabuľke 3, pri úrovniach neadekvátneho self, nenávideného self 

a sebakritickosti sme nezaznamenali signifikantný rozdiel, preto zamietame výskumnú hypotézu 

a prijímame nulovú hypotézu. 

H4:  Participantky v kontrolnej skupine nebudú po ukončení intervencie 

vykazovať žiadne signifikantné zmeny v úrovni sebakritiky (Halamová et al., 2018; 

Halamová et al., 2019; Mosewich et al., 2013). 

Úroveň neadekvátneho self (IS) v pre-teste u kontrolnej skupiny dosahovala hodnoty  3 

až 36 (Mdn = 22; IQR = 16,5) a v post-teste 1 až 33 (Mdn = 12,5; IQR = 19,75). Rozdiel 

v úrovni neadekvátneho self je v neebol štatisticky významný a má strednú silu efektu (Z = -

1,787; p = 0,074; rm = 0,306). 

Úroveň nenávideného self (HS) v kontrolnej skupine v pre-teste dosahovala hodnoty 0 až 

15 (Mdn = 5; IQR = 5,25) a v post-teste 0 až 10 (Mdn = 2; IQR = 5,25). Rozdiel v úrovni 

nenávideného self nebol štatisticky významný a má strednú silu efektu (Z = -2,297; p = 0,202; rm 

= 0,394). 

Úroveň sebakritickosti (IS+HS) v pre-teste u kontrolnej skupiny nadobudla hodnoty 0 až 

47 (Mdn = 20; IQR = 24). V post-teste nadobudla hodnoty 1 až 43 (Mdn = 15,5; IQR = 26,25). 

Výsledky ukázali, že rozdiel v úrovni nie je štatisticky signifikantný a sila efektu je malá (Z = -

0,884; p = 0,377; rm = 0,152).  

Porovnanie úrovní neadekvátneho self, nenávideného self a sebakritickosti (IS+HS) 

uvádzame v tabuľke 4. 
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Tabuľka 4. Porovnanie úrovni sebakritickosti v kontrolnej skupine v pre-teste a post-teste 

Dimenzia 

KS pre-test 
 

KS post-test 
 

min Max Mdn IQR 
 

Min Max Mdn IQR Z p rm 

IS 3 36 22 16,5 
 

1 33 12,5 19,75 -1,787 0,074 0,306 

HS 0 15 5 5,25 
 

0 10 2 5,25 -2,297 0,202 0,394 

IS+HS 0 47 20 24 
 

1 43 15,5 26,25 -0,884 0,377 0,152 

Poznámka. IS = Neadekvátne self; HS = Nenávidené self; IS+HS = Sebakritickosť; KS = 

Kontrolná skupina. 

 Ako vidíme v tabuľke 4, pri úrovniach neadekvátneho self, nenávideného self 

a sebakritickosti (IS+HS) sme u kontrolnej skupiny nezaznamenali žiaden signifikantný nárast 

hodnôt ani v jednej z nich. Preto môžeme stanovenú hypotézu potvrdiť.  

H5:  Participantky v experimentálnej skupine budú po ukončení intervencie 

vykazovať signifikantne nižšiu úroveň nespokojnosti s vlastným telom v porovnaní 

s kontrolnou skupinou (Albertson et al., 2014; Atkinson & Wade, 2015; Rodgers et al., 2017). 

 Nespokojnosť s vlastným telom resp. sebaobraz po ukončení intervencie (post-test) 

v experimentálnej skupine nadobúdal hodnoty 17 až 60 (M = 34,51; SD = 10,39). V kontrolnej 

skupine v post-teste sebaobraz nadobúdal hodnoty 16 až 81 (M = 46,85; SD = 19,20). Rozdiel 

medzi skupinami bol štatisticky významný a sila efektu alebo vecná významnosť ukazovala 

veľký rozdiel (t(61) = -3,092; p = 0,003; d = 0,8).  

Porovnanie úrovni celkovej nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu 

u experimentálnej a kontrolnej skupiny v post-teste uvádzame v tabuľke 5. 

 

Tabuľka 5. Porovnanie úrovni nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu medzi 

experimentálnou a kontrolnou skupinou v post-teste 

Dimen-zia 

ES post-test 
 

KS post-test 
 

min max M SD 
 

min max M SD t(61) P d 

BSQ 17 60 34,51 10,39 
 

16 81 46,85 19,20 -3,092 0,003 0,8 

Poznámka. BSQ = Dotazník merajúci hodnoty nespokojnosti s vlastným telom/sebaobraz; ES = 

Experimentálna skupina; KS = Kontrolná skupina. 
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V tabuľke 5 môžeme vidieť, že pri úrovni nespokojnosti s vlastným telom resp. 

sebaobrazu sme zaznamenali veľký signifikantný rozdiel medzi experimentálnou a kontrolnou 

skupinou v post-test meraní. Preto môžeme stanovenú hypotézu potvrdiť.  

H6:  Participantky v kontrolnej skupine nebudú po ukončení intervencie 

vykazovať signifikantné zmeny v skóre nespokojnosti s vlastným telom (Albertson et al., 

2014; Atkinson & Wade, 2015; Rodgers et al., 2017). 

Nespokojnosť s vlastným telom resp. sebaobraz v pre-teste v kontrolnej skupine 

nadobúdal hodnoty 17 až 82 (M = 47,38; SD = 19,72). V meraní post-test sebaobraz u kontrolnej 

skupiny nadobúdal hodnoty 16 až 81 (M = 46,85; SD = 19,20). Rozdiel v hodnotách 

nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu nebol štatisticky významný, pričom sa ukázala 

zanedbateľná vecná významnosť alebo sila efektu (t(33) = 0,343; p = 0,734; d = -0,059). 

Porovnanie hodnôt nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu u kontrolnej skupiny v pre-

teste a post-teste uvádzame v tabuľke 6. 

Tabuľka 6 

Porovnanie úrovni nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu v kontrolnej skupine v pre-

teste a post-teste 

Dimen-zia 

KS pre-test 
 

KS post-test 
 

min max M SD 
 

min max M SD t(33) p d 

BSQ 17 82 47,38 19,72 
 

16 81 46,85 19,20 0,343 0,734 -0,059 

Poznámka. BSQ = Dotazník merajúci hodnoty nespokojnosti s vlastným telom/sebaobraz; KS = 

Kontrolná skupina. 

 V tabuľke 6 vidíme, že úroveň nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobraz nie je 

štatisticky významne rozdielna a preto môžeme konštatovať, že úroveň sebaobrazu sa 

u participantiek kontrolnej skupiny v prvom a druhom meraní signifikantne nelíšila. Našu 

stanovenú hypotézu potvrdzujeme. 

VO1:  Súvisí skóre v nespokojnosti s vlastným telom resp. v sebaobraze so skóre 

v sebakritickosti? (Gilbert et al., 2004; Duarte et al.,2014). 

Najprv sme otestovali normalitu dát Kolmogorov-Smirov testom, vzhľadom na testovanie 

na celej vzorke. Test ukázal, že rozloženia hodnôt nespokojnosti s vlastným telom resp. 

sebaobraz sa významne odlišovali od normálneho rozloženia (D(63) = 0,122; p = 0,020). 

Rozloženia hodnôt sebakritickosti (IS+HS) sa výrazne odlišovali od normálneho rozloženia 
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(D(63) = 0,114; p = 0,040). Ďalej postupovali použitím Spearmanovho korelačného koeficientu. 

Nespokojnosť s vlastným telom resp. sebaobraz v pre-teste dosahoval hodnoty 17 až 93 (Mdn = 

44; IQR = 37). Sebakritickosť (IS+HS) v pre-teste dosahovala hodnoty 0 až 47 (Mdn = 21; IQR 

= 23). Vzťah medzi nespokojnosťou s vlastným telom resp. sebaobrazom a sebakritickosťou bol 

pozitívny, silný a štatisticky významný (rs = 0,527; p = 0,000). Vzťah medzi nespokojnosťou 

s vlastným telom resp. sebaobrazom a sebakritickosťou v pre-teste uvádzame v tabuľke 7. 

 

Tabuľka 7 

Korelácia medzi premennými nespokojnosť s vlastným telom resp. sebaobraz a sebakritickosťou 

(IS+HS) 

Dimenzia 

Pre-test celá vzorka 
 

min Max Mdn IQR rs p 

BSQ 17 93 44 37 
0,527 0,000 

Sebakritickosť (IS+HS) 0 47 21 23 

 

 

Poznámka. BSQ = Dotazník merajúci hodnoty nespokojnosti s vlastným telom/sebaobraz; IS = 

neadekvátne self; HS = nenávidené self. 

V tabuľke 7 vidíme, že vzťah medzi sebakritickosťou a nespokojnosťou s vlastným telom 

resp. sebaobrazom bol pozitívny, silný a štatisticky významný, preto stanovenú hypotézu 

potvrdzujeme.  

Diskusia 
Hlavným cieľom našej práce bolo preskúmať efekt 14 dňovej krátkodobej online verzie 

tréningu zameraného na zlepšenie sebasúcitu a sebaprotekcie (ďalej EFT-SCP) na hodnoty 

sebakritickosti a sebaobrazu u športovkýň. Na základe zistení môžeme potvrdiť pozitívny efekt 

intervencie na hodnoty sebakritickosti a sebaobrazu. Výsledky ukázali signifikantný pokles 

v hodnotách sebakritickosti a sebaobrazu, čo dokazovalo klesnutie hodnôt nespokojnosti 

s vlastným telom u experimentálnej skupiny po intervencii (post-test). Výsledky však nepotvrdili 

signifikantné rozdiely v meraní post-test medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou 

v hodnotách sebakritickosti. Rozdiely medzi skupinami sa v post-teste preukázali ako 

signifikantné v hodnotách nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu. V kontrolnej 
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skupine sa v hodnotách sebakritickosti ani v hodnotách nespokojnosti s vlastným telom resp. 

sebaobraze neobjavili žiadne signifikantné rozdiely v meraní pred a po intervencií.  

Výsledky dokazujú ďalší dôkaz, že sebasúcit môže byť pre ženy dôležitou zručnosťou pri 

zvládaní športových situácií, ako aj situácií v bežnom živote. Našim dizajnom výskumu sme sa 

snažili verifikovať tvrdenia aurov (Albertson et al., 2014; Atkinson & Wade, 2015; Duarte et 

al.,2014; Gilbert et al., 2004; Halamová et al., 2018; Halamová et al., 2019; Mosewich et al., 

2013; Rodgers et al., 2017), ktorí skúmali podobnú problematiku. 

V štúdií od Albertson et al. (2014) autori skúmali efekt troj týždňového tréningu 

sebasúcitej meditácie na hodnoty nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu na vzorke 

žien. Výsledky boli konzistentné s našimi, kde sme pozorovali signifikantný pokles 

v nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobraze s veľkou silou efektu v post-teste. 

 Halamová et al. (2018) vo svojej štúdií skúmali efekt tréningu EFT-SCP a ich cieľom 

bolo zistiť krátkodobý a dlhodobý efekt 14 dňovej intervencie na sebasúcit, sebakritickosť a jej 

dimenzií. Autori zistili signifikantný efekt intervencie na zvýšenie hodnôt sebasúcitu 

a sebaprotekcie, a na zníženie hodnôt sebakritickosti, najmä na dimenziu nenávideného self (HS) 

v krátkodobom (post-test) meraní a aj v dlhodobom (follow up) meraní. Dimenzia nenávideného 

self (HS) v predošlých výskumoch nedosahovala signifikantné zmeny, avšak dimenzia 

neadekvátneho self (IS) áno (Shahar et al., 2012). V našom výskume sa obe zistenia o dvoch 

dimenziách v krátkodobom (post-test) meraní  replikovali, pričom dimenzia nenávideného self 

(HS) dosahovala najvyššiu hodnotu signifikancie. Efekt sa tiež preukázal pri spojenej dimenzií 

sebakrititckosti (IS+HS). 

Autori Mosewich et al. (2013) vo svojom výskume zisťovali efekt sebasúcitnej 

intervencie na ženy športovkyne, ktoré sa identifikovali ako sebakritické. Vo výsledkoch, týždeň 

po ukončení intervencie, vo vnútrosubjektovom porovnaní experimentálnej skupiny medzi 

meraním pred a po intervencií, sa preukázal efekt intervencie ako signifikantný v zmenách 

v sebakritickosti, ktorá v post-teste klesla. Zistenia zo štúdie sú v tomto aspekte konzistentné 

s našimi zisteniami, kde sme takisto preukázali signifikantný pokles v dimenziách 

neadekvátneho self (IS), nenávideného self (HS) a sebakritickosti (IS+HS) v post-test meraní 

v porovnaní s pre-test meraním u experimentálnej skupiny.  

V štúdií spomínanej vyššie (Albertson et al., 2014) sa autori zamerali na efekt intervencie 

zameranej na sebasúcit na zníženie nespokojnosti s telom resp. sebaobrazom. Autori zistili, že 
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sebasúcit signifikantne znižoval nespokojnosť s vlastným telom v porovnaní s kontrolnou 

skupinou, so strednou silou efektu. Argumentujú, že jedným z dôvodov prečo je sebasúcitná 

intervencia účinná na znižovanie hodnôt nespokojnosti s vlastným telom môže byť znižovaním 

hodnôt sebakritiky. Tomu dopomáha sebasúcit, ktorý ich v rámci intervencie učí znižovať 

frekvenciu sebakritiky na ich telo a skôr ich navádza k súcitnému, láskavému prístupu voči 

svojmu telu, čo vedie k akceptácií tela. Zistenia štúdie sú konzistentné s našimi, kde sme pri 

úrovni nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazu zaznamenali veľký signifikantný rozdiel 

medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou v meraní po ukončení intervencie. 

 Duarte et al. (2014) vo svojej štúdií prezentovali výsledky výskumu, kde sa zamerali na 

úlohu hanby za telo v prejedaní sa a na efekt sebakritickosti ako mediátora v tejto asociácií. 

Korelačné analýzy ukázali, že hanba za telo bola pozitívne asociovaná s dvoma dimenziami 

(neadekvátne self, nenávidené self) sebakritickosti. Sebakritickosť a jej dimenzie boli tiež v 

signifikantnom pozitívnom vzťahu so symptómami depresie. V predošlých výskumoch bol 

dokázaný pozitívny vzťah medzi symptómami depresie a nespokojnosťou s vlastným telom 

(Szymanski & Henning, 2007). Športovkyne v športe často zažívajú náročné situácie, ktoré 

v spojení s vysokými nárokmi, od trénerov, blízkych alebo samých seba, ústia v sebakritickosť, 

obavy týkajúce sa tela, kompluzívne cvičenia alebo perfekcionizmus (Gordon & Leboff, 2015; 

Nicholls et al., 2016; Tarasoff et al., 2017). Nespokojnosť môže vyústiť v tvrdšiu a častejšiu 

sebakritiku. V našom výskume sa ukázal silný, pozitívny a štatisticky signifikantný vzťah medzi 

nespokojnosťou s vlastným telom resp. sebaobrazom a sebakritickosťou. Môžeme konštatovať, 

že naše výsledky sú konzistentné s predošlými výskumami.  

 V športovom kontexte boli hodnoty sebasúcitu negatívne asociované s pocitmi hanby, 

úzkosti, strachu zo zlyhania, strachu zo zlého hodnotenia, sebakritickosti a objektivizovaným 

vnímaním tela (Mosewich et al., 2011). Výskumníci tiež označili sebasúcit ako nápomocný 

v budovaní celkovej životnej pohody a oceňovaní svojho tela u športovkýň (Ferguson et al., 

2014, 2015). V našej analýze dát sme spozorovali tieto pozitívne účinky sebasúcitu na hodnoty 

sebakritickosti a sebaobrazu. V našom výskume sa potvrdili pozitívne účinky dimenzií 

sebasúcitu (Neff, 2003). V literatúre sa sebasúcit označuje ako ochranný faktor pred negatívnym 

sebaobrazom (Tylka & Kroon Van Diest, 2015). Sebasúcit ochraňuje sebaobraz prostredníctvom 

nezvnútornením tenkého ideálu tela, čo zároveň môže pôsobiť ako regulátor hrozieb 

a negatívneho vplyvu na sebaobraz (Gilbert, 2005). Pôsobí tak pretože umožňuje sledovať 
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vlastné myšlienky o svojom telom s pochopením a sebaláskavosťou. Toto tvrdenie sme 

pozorovali aj v našich výsledkoch, kde sa u experimentálnej skupiny ukázal pokles v hodnotách 

nespokojnosti s vlastným telom resp. sebaobrazom. Preto usudzujeme, že sebasúcit, vo forme 

intervencie, dokáže pôsobiť ako nástroj na manažovanie sebakritickosti a negatívnych myšlienok 

o vlastnom tele podobne ako preukázali predošlé výskumy (Albertson et al., 2014; Halamová et 

al., 2018). 

Limity a prínosy výskumu 
           Vo výskume sa objavilo niekoľko limitácií ako menšia vzorka (najmä odliv participantiek 

v experimentálnej skupine). Za ďalší limit považujeme diverzitu druhou športov, ktoré 

participantky vykonávajú. Dôvodom je, že v rôznych športoch ľudia zažívajú odlišné náročné 

situácie alebo problémy. Limit diverzity športov sa prejavuje aj v konkrétnych konštruktoch, 

ktoré skúmame (sebaobraz, sebakritickosť), keďže v niektorých druhoch športov na športovkyne 

nemusí vplývať tenký ideál tela alebo aspoň nie je od nich žiadaný.  

 Za prínos výskumu považujeme otestovanie výskumu na čisto ženskej športovej vzorke. 

Téma sebakritickosti v spojení so sebaobrazom totiž nie je príliš preskúmaná na športovej vzorke 

a do súvisu sa dáva sebaobraz najmä so sebasúctiom. Ako ďalší prínos uvádzame otestovanie 

efektu intervencie EFT-SCP na zníženie nespokojnosti s vlastným telom. Tréning zameraný na 

emócie pre sebasúcit a sebaobranu na hodnoty sebakritickosti a sebaobrazu ukazuje možné 

budúce využitie pri práci so športovcami. Tréning sa môže prípadne aplikovať aj na vzorku ľudí, 

ktorí majú zvýšené hodnoty nespokojnosti s vlastným telom. 

 Na preskúmanie témy sebakritickosti v spojení so sebaobrazom považujeme za potrebnú 

kvalitatívnu analýzu. Očakávame, že by analýza rozhovorov alebo subjektívneho vnímania 

konštruktov mohla priniesť väčší vzhľad do problematiky. Rovnako by sme takto vedeli 

zodpovedať otázky, ktoré sa naskytli počas realizovania súčasného výskumu napr. ako 

participanti subjektívne vnímali samotný tréning EFT-SCP, akú majú predstavu o pojmoch ako 

sebasúcit, alebo či vedia o priaznivých účinkoch sebasúcitu. Na lepšie porozumenie skúmaných 

konštruktov participantami odporúčame, aby sa v budúcich výskumoch autori zamerali aj na 

psychoedukáciu pred aplikovaním samotnej intervencie. Ako zaujímavé ďalej vnímame možné 

preskúmanie len na vzorke žien športovkýň, ktoré majú pred absolvovaním tréningu narušené 

hodnoty sebaobrazu, keďže ženy v športe často narazia na náročné požiadavky aj v rámci váhy 

a tvaru tela.  
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Záver  
          Tréning EFT-SCP významne znížil hodnoty sebakritiky a nespokojnosti s vlastným telom 

vo vnútrosubjektovom porovnaní experimentálnej skupiny a tiež v medzisubjektovom porovnaní 

skupín. Avšak efekt tréningu sa nepotvrdil ako významný v rámci sebakritickosti 

v medzisubjektovom porovnaním dvoch skupín, potvrdil sa ako štatisticky významný iba vo 

vnútrosubjektovom porovnaní experimentálnej skupiny v hodnotách sebakritickosti. Zároveň sa 

preukázal významný pozitívny vzťah medzi hodnotami nespokojnosti s vlastným telom 

a hodnotami sebakritickosti. V rámci kontrolnej skupiny, ktorá neabsolvovala intervenciu, sme 

nezaznamenali žiadne signifikantné zmeny ani vo vnútrosubjektovom a medzisubjektovom 

porovnaní, tak ako sme predpokladali. Príležitosti vnímame najmä v preskúmaní dlhodobejšieho 

efektu intervencie a skúmaní profesionálnych športových vzoriek pre budovanie sebasúcitných 

a eliminovanie sebakritických tendencií. 
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Prílohy 
 

Príloha A 

Hodnoty Cronbachovho alfa Škály foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia a príslušných subškál 

Dimenzia α Počet položiek 

Neadekvátne self (IS) 0,945 9 

Sebapotvrdzujúce self (RS) 0,860 8 

Nenávidené self (HS) 

Sebakritickosť (IS+HS) 

0,894 

0,954 

5 

14 

FSCRS 0,802 22 

Poznámka. FSCRS = Škála foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia. 
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Príloha B 

Hodnoty Cronbachovho alfa dotazníka BSQ 

Dimenzia α Počet položiek 

BSQ 0,957 16 

Poznámka. BSQ = Dotazník merajúci hodnoty nespokojnosti s vlastným telom/sebaobraz. 

Príloha C 

Opisná deskriptívna štatistika škál a ich dimenzií, normalita rozloženia dát škál a ich dimenzií 

Dimenzia Shapiro-Wilk M SD Mdn IQR 

FSCRS IS pre-test ES 0,898; p = 0,009 
  

18 16,50 

FSCRS HS pre-test ES 0,929; p = 0,051 5,17 4,11 
  

FSCRS Sebakritickosť (IS+HS) pre-test ES 0,902; p = 0,011 
  

24 23,50 

FSCRS IS post-test ES 0,949; p = 0,170 10,06 5,29 
  

FSCRS HS post-test ES 0,870; p = 0,002 
  

2 2,50 

FSCRS Sebakritickosť (IS+HS) post-test ES 0,956; p = 0,260 12 5,88 
  

FSCRS IS pre-test KS 0,950; p = 0,187 20,31 9,70 
  

FSCRS HS pre-test KS 0,897; p = 0,008 
  

5 5,50 

FSCRS Sebakritickosť (IS+HS) pre-test KS 0,945; p = 0,139 21,03 13,54 
  

FSCRS IS post-test KS 0,922; p = 0,034 
  

13 20 

FSCRS HS post-test KS 0,877; p = 0,003 
  

2 6 

FSCRS Sebakritickosť (IS+HS) post-test KS 0,913; p = 0,020 
  

16 26 

BSQ pre-test ES 0,925; p = 0,040 
  

37 38 

BSQ post-test ES 0,967; p = 0,493 34,51 10,39 
  

BSQ pre-test KS 0,933; p = 0,065 44,86 19,73 
  

BSQ post-test KS 0,939; p = 0,093 43,93 18,85 
  

Poznámka. FSCRS = Škály foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia; IS = Neadekvátne self; HS = 

nenávidené self; BSQ = Dotazník merajúci hodnoty nespokojnosti s vlastným telom/sebaobraz; ES 

= Experimentálna skupina; KS = Kontrolná skupina. 
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Abstract: Trust and the notion of trust had been widely discussed not only in the field of 

psychology but also across many other disciplines. Our research was mainly focused on the 

vulnerability and the meaning of the word "trust". The goal was to compare two groups of 

participants (with the highest and lowest scores of vulnerability) and their free associations to the 

stimulus word "trust". A total of 600 participants was reduced by calculating the average score 

obtained by the Psychological Vulnerability Scale (PVS). The group of low vulnerability scores 

(LV, n= 78) and high vulnerability scores (HV, n= 83) was defined by the average score and 

standard deviation. Five primary domains, twelve categories, and two subcategories emerged 

from the analysis. The findings imply that participants higher in vulnerability associated trust 

mainly in terms of positive affectivity and with their close family. Also, people with higher 

vulnerability scores tended to perceive trust within the form of traits like kindness, 

tenderheartedness, care, and favor, which did not occur in the low-vulnerability group. The 
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phenomenon of trust is still not examined sufficiently especially as far as qualitative research is 

concerned. Therefore, our study offers an insight into what people associate with trust and how 

they differ based on their level of vulnerability. 

 

Keywords: trust, vulnerability, associations 

 

Introduction 

The notion of trust has been widely discussed across different scientific disciplines. 

Despite the joint theory still missing, it seems that trust is a key in all kinds of relationships. The 

way we trust determines whether our romantic relationships evolve and endure, but it also 

influences the level of reliance on institutions and politics. As we can see, trust can potentially 

inweave our experiences with people who we meet every day but even those we may never meet 

in person. 

The problem of trust theory has been there for  decades and varied greatly across 

different domains of science which resulted in a huge variety of perspectives. The theories 

themselves  illustrate how widely notions of trust can differ from one another. Some authors 

claim that trust is very difficult to conceptualize, simply because it connotes different meanings, 

refers to different objects and everyday situations (McKnight & Chervany, 1996). Trust can be 

defined as an intention, belief, and also an expectation (McKnight & Chervany, 1996), stable 

propensity (Uslaner, 2016), or probability assessment (Gambetta, 1988). One of the most popular 

theories of trust states that trust is a willingness to accept vulnerability which means to transfer 

some kind of power to a trustee and put oneself in a situation of risk (e.g., Deutsch, 1960; Baier, 

1992). Similarly, Baier (1986) stresses that we need to distinguish between trust and mere 

reliance on somebody even though these two concepts are very much alike. Her claim is that if 

we trust somebody, it is characterized by giving them a certain amount of power over us which 

demonstrates accepting vulnerability. But there is always a risk that the person who has been 

given power will not act ethically toward us. In other words, if we trust somebody, we are at risk 

of being betrayed by this person rather than just being frustrated and disappointed by not 

fulfilling our goals. The cause of vulnerability itself then represents the potential imperilment of 

our social attachments and eventually our sense of belonging present from early childhood 

(Baghramian et al., 2020). Kirton (2020) explains that vulnerability in relationships comes from 
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a concern whether we matter non-instrumentally to others and this concern drives us to seek for 

and form secure social attachment. We are vulnerable, because the way people act can 

demonstrate the lack of affection and worth towards us. When we trust somebody and the person 

betrays this trust, we are not only disappointed, but the relationship itself is shaken. Kirton then 

concludes that in this light, trust and also distrust are reactions to the kind of vulnerability we 

possess as social beings in need of close relationships. 

Some authors (e.g., Deutsch, 1973) perceived vulnerability in terms of objective trust. In 

this understanding, something needs to be at stake for the trustor because trusting somebody 

always includes the transfer of control. Then vulnerability increases with the proportion of 

maximal gain (Heimer, 1999). In contrast, other authors belaud subjective perception of 

vulnerability and subjective experience of the trust representing the internal response to incentive 

structure. In this perspective (e.g., Lewicki et al., 2006), trust is a set of positive expectations 

based on the behavior of another person (we believe other people would take steps to meet our 

needs rather than violate them). In other words, even though we realize that we are being 

vulnerable (in the form of uncertainty) we choose a risky action. Although, there is evidence for 

vulnerability being outside of the trustor's awareness and it is not fully realized until trust is 

broken. Therefore, vulnerability needs to be linked to distrust, not trust primarily (Schul et al., 

2008).  

 Research on trust and vulnerability mainly focuses on trust in the work environment (e.g., 

leader-member or doctor-patient relationship). For instance, Scandura and Pellegrini (2008) 

explored relational vulnerability in leader-member exchange. According to their results, the 

aspect of vulnerability to trust violation is still present even in high quality exchanges, because 

trust-building processes showed to be unstable in time. Plomp and Ballast (2010) aimed to 

explore the link between vulnerability and trust in the doctor-patient relationship to find out what 

contributes to and reduces trustworthiness. Trust was increased in highly vulnerable patients with 

poor health and a high workload. On the other hand, non-work overload was characteristic for a 

low-vulnerability group. Also, highly vulnerable people tended to show greater patient-doctor 

trust explained by a greater need for support. The study mentioned above also examined 

qualitative aspects of trust and vulnerability. The results implied that highly vulnerable 

participants described their doctor as empathic, supportive and felt understood by him/her. On 

the other hand, non-vulnerable patients did not report that much trust towards their doctor for 
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two reasons. They did not have any severe medical issues and were not concerned, and if they 

did, they expected a full recovery soon. Another look at the linkage of vulnerability and trust 

offers Wiesemann (2017, as cited in Straehle, 2016) when talking about so-called “moral 

vulnerability”. Moral vulnerability means, in short, that in order to achieve something necessary 

and good for us, we will depend on somebody else's help at some point. Vulnerability is then 

something not characteristic for only some groups, but ultimately for all people and it occurs 

situationally in relation to other people (e.g., Mackenzie, 2014). In this proportion, Wiesemann 

sees vulnerability in trust as something good and essential to create trusting relationships, 

because it can strengthen social and moral interaction. Qualitative studies in the field of trust are 

rather rare in comparison with the number of quantitative ones. The qualitative perspective was 

examined also by Carter and Weber (1997, 1998) and the main focus was on review trust in 

terms of everyday experience.  In the earlier research (1997), the goal was to identify what is 

characteristic of the trust construction process. The analysis of ten in-depth interviews showed 

that there were three main components: time, self-disclosure, and perspective-taking.  Later on 

(1998) the authors tried to outline the process of how trust is regained once it is violated.  The 

results showed that the process of trust construction consists of three components as well: time, 

self-disclosure, and affirmation. In accordance with other studies the findings imply that trust is a 

multidimensional construct. The social experience of trust is, in this case, formed by cognitive, 

affective, and behavioral dimensions, which develop under specific structural conditions (e.g.,, 

McAllister, 1995). Similarly, Lewis and Weigert (1985) define trust as a combination of three 

dimensions: cognitive (represents the decision to trust), emotional (powerful emotions triggered 

by trusting but also by trust violation), and behavioral (represent the behavior predicted by the 

certainty of others).  

Aim 

 The aim of our study was to examine how people associate the word “trust” and how (if 

so) the associations differ based on level of vulnerability. The concept of vulnerability is clearly 

related to trust and distrust (Baghramian et al., 2020), but the current studies do not deal with the 

qualitative aspect of trust and vulnerability. A great amount of studies focus on the quantitative 

aspect of trust rather than the qualitative one.  
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Methods 

Sample 

 Participants were recruited by a participants recruitment agency and consisted of 600 

participants (300 men and 300 women) from 18 to 78 years of age (AM=45.19, SD=14.82). All 

participants received and signed an online informed consent form. Eight participants were 

excluded from the sample since they did not write any association. Subsequently, we determined 

the two groups of participants (high and low vulnerability scores) by calculating the average 

score and standard deviation of Psychological Vulnerability Scale for each participant and then 

average score and standard deviation for the whole sample (M = 3.0992; SD = 0.76678). 

Participants with scores lower than 2.332 (3.0992-0.76678) were put in the group of low 

vulnerability (n=78). Participants with scores higher than 3.866 (3,0992+0,76678) were put in 

the group of high vulnerability (n=83). The rest was excluded. The total number of 161 

participants produced 483 associations altogether and 23 associations needed to be excluded 

because participants either were not able to come up with any association or the association was 

too vague to interpret (kitchen flower, yes, no, etc.).   

Materials 

 To produce free associations participants were asked to write down the first three 

associations to a word trust. More concretely, the instruction was formulated like this: “Please, 

without much thinking, write down the first three associations that occur to you with the word 

"trust.”. The Psychological Vulnerability Scale (Sinclair & Wallston, 1999) was used to 

determine the score of vulnerability by answering six questions on Likert scale (1-Does not 

describe me at all, 5-Describes me very well). The six-item questionnaire measures a set of 

cognitions that promote harmful reactions to stress (e.g., “If I don’t achieve my goals, I feel like 

a failure as a person.”). The original questionnaire was translated from english to slovak 

language by a team of researchers and the translation was checked by a professional translator. 

Original questionnaire consisted of 7 items, but the item mentioning pain („My pain frequently 

enable s me to escape obligations I’d rather not deal with“) was later excluded due to 

questionned reliability. The validation study (of 6-item questionnaire) showed good reliability of 

PVS (ranged from .71 to .86). The concurrent and construct validity od PVS scale was 

established by correlating PVS scores with measures of personal coping resources, psychological 

well-being, social support, and pain copping behavior. For all samples bivariate correlational 
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analyses revealed a consistent pattern of theoretically predictable correlations between PVS 

measures mentioned above (e.g. Sinclair, Kenneth & Watson, 1999). The PVS score was 

calculated through raw score where 1 (Does not describe me at all) represented the lowest 

possible score and 5 (Describes me very well) represented the highest possible score. Then, the 

lowest possible score was 6 (meaning that the level of vulnerability is extremely low) and the 

highest possible score was 36 (meaning that the level of vulnerability is extremely high).  

Determining thematic areas 

The Consensual Qualitative Research (Hill et al., 1997) method was used for analysis of 

qualitative data from participants because its benefits: taking multiple perspectives and avoiding 

subjective distortions in analysis, data are categorized by more assessors and after the consensus 

upon categories, data categorization is discussed with auditor and changes are implemented to 

the final categorization after group discussion. The core team for creating categories from data 

consisted of two assessors. The data were analyzed by a team of researchers consisting of 

assessors and an auditor. The assessors attempt to sort the raw data into domains, categories, and 

subcategories. Each assessor received raw data in the form of participants' answers to the 

questions about trust associations. The categorization was then checked by the auditor. The 

results were discussed among the team members and the final results were agreed upon through 

team discussion and unanimity. After a number of group meetings and discussions (online and 

in-person) the final categories and subcategories were established.  

Results 

 The coded statements created five domains and thirteen categories. The category of 

affectivity needed to be additionally divided into positive (e.g love, safety, joy, empathy) and 

negative (betrayal) subcategories, but the subcategory of negative affective states was reported 

only by respondents low in vulnerability. The first domain of Relational level contained four 

categories: significant others, relationships, prosocial behavior, and others. The second category, 

the Institutional level, also reflected two categories: government and politics, and state and 

private services. The third domain of Individual level was reflected in four categories: affectivity, 

cognition, personality traits, and intention. The domain of Values was further divided into three 

categories of sanctity, abstract and practical. The last category of Risk was the least numerous of 

all.  
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The domain of Relationship level is followed by Individual level and Institutional level. 

On the other hand, the least numerous were Values and Risk. Various domains and categories are 

presented in individual tables due to better clarity. More specifically, for each domain and 

category, we are listing a set of representative items to declare what kind of associations were 

included in mentioned domains and categories. 

The relational level contained all the associations related to relationships with other 

people. The category of significant others reflected concrete family members and close friends. 

Relationships mirrored associations that mentioned relationships and their qualities, but not 

specific people. The category of prosocial behavior represented trust associations projected into 

behavior focused on other people. All the associations that clearly represented relationships, but 

did not fit the previous two subcategories were placed in the category of Others. The institutional 

level represented not only specific public and private institutions (government, insurance 

company) but also their representatives (politics, physician etc.). The domain of individual level 

represented specific and individual predispositions characteristic for a person itself. Affectivity 

was the only category further divided because of the need to distinguish between positive and 

negative emotions in trust. All the associations that represented mental and thought content were 

gathered in the category of cognitions. All the associations referring to some kind of attribute 

boosting trust and helping us to perceive someone as worthy of trust were summed in a category 

of traits. Associations in the last subcategory of intention mirrored willingness and readiness to 

trust. In other words-probability, that the person will be trusting. Values constituted moral 

principles and contained three categories: sanctity, abstract and practical. The last category of 

uncertainty represented negative experience and hurt in situations of trust.  
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Table 1. Domains and categories in the group of highly vulnerable 

 
 Domain          Category   Representative Item 

 
 Individual level (n=113)         Affectivity   love, certainty, safety, calmness, 
        empathy, compassion 
                       Traits   honesty, reliability, kindness, care, 
        tender heartedness 
           Cognitions   comprehension, secret, important 
           Intention   to believe, rely on, to confide 

 
 Relational level (n=86)         Significant others  family, spouse, friend, mother 
           Relationships  faithfulness, relation, friendship 
           Prosocial behavior  support, help, understanding 
           Other   society, men, dog, boss 

 
  Values (n=20)          Sanctity   faith, home, background 
          Abstract   freedom, freedom of speech, justice 
                      Practical   work, health 

 
 Institutional level (n=18)        Public & Private services insurance company 
                     Government & Politics parliament 

 
  Uncertainty (n=6)                                                      vulnerability, betrayal, deceit 

 

  

 Highly vulnerable people associated trust mostly with positive affective states not 

mentioning any negative emotion. Love was the most frequent association followed by the 

category of Traits and Cognitions. The least frequent was the category of Intention. The majority 

of associations connected trust to the emotion of love, while following emotions were 

represented only by a few associations. The domain of Relational level showed a relatively 

balanced number of associations in the category of Significant other and Relationships (n=74) 

leaving the category of Prosocial behavior and Other quite poor in the number of associations. 



  
 

 207 

The domain of values was further divided into three categories, but the most numerous was the 

category of sanctity representing mainly faith and God. The results of the group of highly 

vulnerable people in our sample was finished by a least numerous domain of Uncertainty without 

any following categories.  

 

Table 2. Domains and categories in the group of low vulnerable 

 
 Domain          Category   Representative Item 

 
Relational level (n=92)         Significant others  family, friend, spouse, children 
           Relationships  faithfulness, friendship, relation 
           Prosocial behavior  help, acceptance, cooperation 
           Other   dog, boss, acquaintance, chief  

 
 Individual level (n=72)         Affectivity   calmness, certainty, love  
        betrayal 
                       Traits   reliability, honesty, fairness, strength 
           Cognitions   comprehension, transparency 
           Intention   to believe, rely on, dedicate 

 
  Values (n=22)          Sanctity   faith, virtue, virgin Mary 
          Abstract   truth, peace, rarity 
                      Practical   work, health 

 
 Institutional level (n=21)        Public & Private services insurance company 
                     Government & Politics parliament 

 
  Uncertainty (n=10)                                                      nobody, test, fragile 

 

 Obviously, the domains and categories were the same for both groups, but the difference 

was in their content and countability. While in the high vulnerability group (HV) the most 

frequent was the domain of Relational level, the low vulnerability group (LV) produced the most 

associations at Individual level. The category of traits is common for both groups, but the 
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associations were slightly different (except for help reported in both groups). HV reported 

support and understanding, but LV reported behaviors like cooperation or acceptance. Another 

difference could be seen in the category of Affectivity because HV associated trust mostly with 

love, but LV mentioned calmness and certainty and only then love. Additionally, LV showed 

negative emotions in the form of betrayal. In the other group, no such effect was visible. 

Similarly, in case of uncertainty LV reported it in more cases than HV (see the tables). As 

mentioned above love was often pronounced in both groups, but while NV reported it (n=6) only 

after calmness and certainty for the HV love was the most common (n=20). Besides, HV also 

reported emotions like compassion, empathy and sympathy. These types of affective states were 

not present in LV. A similar effect emerged in the case of Traits. Traits like responsibility, 

reliability and honesty were present in both groups, but in HV there were also traits like 

kindness, care or tenderheartedness. In the rest of the domains and categories, the number and 

denotation were as near as the same.  

Discussion 

 The aim of our study was to elicit how people associate the word “trust” and how the 

associations alter based on the level of vulnerability. It turned out that people perceived trust 

multidimensionally, with the most numerous category of Relationships and Individual level. 

Besides that, the associations also mirrored Institutions, Values, and Uncertainty. Some authors 

contributing to the theory of trust also point out that trust needs to be perceived 

multidimensionally and not as an isolated construct. Rousseau et al., (1998) present the concept 

of trust as a conjunction of accepting vulnerability and positive expectations about the other 

person's behavior.  

  Obviously, people in our sample tended to associate trust mainly with close people and 

relationships as such, but also positive emotions. More specifically the focus was especially on 

family and close friends (probably present for the majority of our lifespan) but also on positive 

emotions of love, safety and certainty, which seems to arise genuinely from this kind of close 

relationships. HV associated trust mainly with individual characteristics, in the form of positive 

emotions, LV though assigned them mainly to relationships. Relational trust is considered to be 

one of the trust types and it is defined as something naturally arising from social relationships 

(especially close ones) strongly characteristic of goodwill, honesty, and benevolence of other 

people (Bromiley & Harris, 2006). It stems from a belief that a person will be trustworthy 



  
 

 209 

(Hardin, 2002) and it is rooted in prior experiences with other people (Paxton & Glanwille, 

2015). This knowledge is consistent with our data because it turned out that the HV reported 

different associations in the category of Traits. Traits like kindness, tenderheartedness, care, and 

favor were not mentioned in the LV group. Similarly, in the case of emotions, we could see that 

HV reported mainly love, certainty and safety, but also emotions like sympathy, compassion, or 

empathy, which again, were not reported in the LV group. These differences might hint that 

people high in vulnerability associate trust particularly with people they have a strong bond with, 

but also with emotions and traits characteristic for these close people. This suggests that close 

people, emotions and traits bound to them represent some kind of assurance and safety that 

highly vulnerable people naturally need because in such cases the risk of violating one's trust is 

lower. On the other hand, people low in vulnerability have associated not only family but also 

friends and in a few cases even boss or captain. In the category of emotions, we could see mainly 

calmness, certainty, and love (the number of associations was relatively alike), but in this case, 

also negative emotions arised (in the form of betrayal). The similar effect was visible in the 

category of Uncertainty, which was more frequent in the LV group. These results suggest that 

people low in vulnerability demonstrated a stronger willingness to accept uncertainty and risk by 

reflecting it through associations and eventually negative emotions connected to trust violation. 

Participants low in vulnerability ascribed trust to a wider social group of people, equal amount of 

emotions types and the traits they have reported were more general - they could be attributed also 

to people outside the closest family and friends (for example colleagues). Another important 

attribute shown by our data was abundance of emotions. The prevalence was significant in both 

groups, which might show that emotions play an important role in our decision to trust and 

preserve trust. The research of trust mainly focuses on cognitive aspects of trust (e.g., Rompf, 

2014) and the emotional aspect was rather overlooked (Lewicki et al., 2006). Clore (1992, as 

cited in Martin and Tesser, 1992) claimed that the cognitive aspect is important to understand the 

phenomena of trust, but it is not sufficient enough, because as human beings we not only think 

trust, but also feel trust. Consistently, Lahno (2001) presents that a close relationship represents a 

specific form of trust that is essentially emotional.  Genuine trust is then an emotional attitude or 

essentially contains such attitude in any social relationship. According to Lahno, if the emotional 

attitude is missing we cannot really talk about trust, but rather about pure reliance.  
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Conclusion 

Our data showed that when people associate trust they most likely think about their 

closest ones and emotions, characteristics and traits connected to them. It seems that there are 

differences between people high and low in vulnerability, but overall both groups associated the 

same domains and categories only the content was slightly different. It is the content that showed 

that associations of highly vulnerable people pointed to reassurance and certainty. In contrast, 

associations of people low in vulnerability implied the better ability to accept uncertainty and 

negative emotions connected to (violation of) trust.  

Strengths, limitations and future research 

 Talking about the strengths of the study we see an advantage in the high number of 

participants in our sample, all the more it is a qualitative research. Due to the high number of 

participants we were able to create two extreme groups based on the score of vulnerability 

resulting in 161 participants and 483 associations. Also, our sample covered a wide age range. 

Next, the research of trust still focuses on quantitative research leaving the gap in qualitative 

approach. Our study partially fills this gap, especially in Slovakia where this kind of research is 

rather limited. The last strength is introduced by using the method of Consensual Qualitative 

Research, which reduces the risk of subjective distortions by using multiple assessors and an 

auditor. The final categorization was preceded by several meetings and discussions between 

members of the research team.  

 The method of free associations was undemanding to time and enabled us to collect a 

relatively wide amount of data, but at the same time, the method shows a limited reporting value. 

The number of associations were limited to three, and there was no opportunity to ask 

participants for further details (e.g., Halamová et al., 2018). Secondly, we used the Psychological 

Vulnerability Scale to determine the level of psychological vulnerability. The questionnaire 

consists only of six items, and in future research we strongly recommend to use more methods to 

measure vulnerability.  

The future research should be focused on qualitative methods where it is possible to ask 

the participants for further details in order to make a clearer sense of their statements. Also, 

future research should focus attention on an emotional aspect of trust, because this aspect seems 

to be important in trust theory (e.g., Lahno, 2001) but the majority of studies in the field of trust 

is still focused on the cognitive aspect of trust.  



  
 

 211 

References 

Baghramian, M., Petherbridge, D., & Stout, R. (2020). Vulnerability and trust: An introduction. 

International Journal of Philosophical Studies, 28(5), 575–582. 

https://doi.org/10.1080/09672559.2020.1855814 

Baier, A. C. (1992). Trusting people. Philosophical Perspectives, 6, 137. 

https://doi.org/10.2307/2214242 

Baier, A. (1986). Trust and antitrust. Ethics, 96(2), 231–260. https://doi.org/10.1086/292745 

Clore, G. L. (1992). Cognitive phenomenology: Feelings and the construction of judgment. In L. 

L. Martin, & A. Tesser. (Eds.), The construction of social judgments (pp. 133-163). 

Lawrence Erlbaum Associates. Inc.  

Deutsch, M. (1973). The Resolution of Conflict. Amsterdam University Press. 

Deutsch, M. (1960). Trust, trustworthiness, and the F scale. The Journal of Abnormal and Social 

Psychology, 61(1), 138–140. https://doi.org/10.1037/h0046501 

Gambetta, D. (1988). Trust: Making and breaking cooperative relations. Blackwell.  

Halamová, J., Baránková, M., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2018). Consensual qualitative 

research on free associations for compassion and self-compassion. Human Affairs, 28(3), 

253–270. https://doi.org/10.1515/humaff-2018-0021 

Heimer, C. A. (1999). Solving the problem of trust. American Bar Foundation. 

Hill, C. E., Thompson, B. J., & Williams, E. N. (1997). A guide to conducting consensual 

qualitative research. The Counseling Psychologist, 25(4), 517-572. 

doi:10.1177/0011000097254001 

Kirton, A. (2020). Matters of trust as matters of attachment security. International Journal of 

Philosophical Studies, 28(5), 583–602. https://doi.org/10.1080/09672559.2020.1802971 

Lahno, B., (2001). On the emotional character of trust. Ethical Theory and Moral Practice, 4, 

171-189. 

Lewicki, R. J., Tomlinson, E. C., & Gillespie, N. (2006). Models of interpersonal trust 

development: Theoretical approaches, empirical evidence, and future directions. Journal 

of Management, 32(6), 991–1022. https://doi.org/10.1177/0149206306294405  

Lewis, J. D., & Weigert, A. (1985). Trust as a social reality. Social Forces, 63(4), 967. 

https://doi.org/10.2307/2578601 

https://doi.org/10.1080/09672559.2020.1855814
https://doi.org/10.2307/2214242
https://doi.org/10.1086/292745
https://doi.org/10.1515/humaff-2018-0021
https://doi.org/10.1080/09672559.2020.1802971


  
 

 212 

Martin, L. L., & Tesser, A. (1992). The construction of social judgments. Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Mackenzie, C. (2014). Vulnerability: New essays in ethics and feminist philosophy. Oxford 

University Press.  

Mcallister, D. J. (1995). Affect - and cognition-based trust as foundations for interpersonal 

cooperation in organizations. Academy of Management Journal, 38(1), 24-59. 

doi:10.5465/256727 

McKnight, D. H., & Chervany, N. L. (1996). The meanings of trust. Carlson School of 

Management, Univ. of Minnesota.  

Paxton, P., & Glanville, J. L. (2015). Is trust rigid or malleable? A laboratory experiment. Social 

Psychology Quarterly, 78(2), 194–204. https://doi.org/10.1177/0190272515582177 

Plomp, H. N., & Ballast, N. (2010). Trust and vulnerability in doctor-patient relations in 

occupational health. Occupational Medicine, 60(4), 261–269. 

https://doi.org/10.1093/occmed/kqq067 

Scandura, T. A., & Pellegrini, E. K. (2008). Trust and leader—member exchange. Journal of 

Leadership & Organizational Studies, 15(2), 101–110. 

https://doi.org/10.1177/1548051808320986 

Sinclair, V. G., & Wallston, K. A. (1999). The development and validation of the Psychological 

vulnerability scale. Cognitive Therapy and Research 23(2), 119-129. 

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S.,&  Cramerer, C. (1998). Not so different after all: A 

cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23, 394 -404. 

http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1998.926617 

Rompf, S. A. (2014). Trust and Rationality: An Integrative Framework for Trust Research. 

Springer VS. 

Schul, Y., Mayo, R., & Burnstein, E. (2008). The value of distrust. Journal of Experimental 

Social Psychology, 44(5), 1293–1302. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2008.05.003 

Straehle, C. (2016). Vulnerability, autonomy, and applied ethics  (1st  Edition). Routledge.  

Uslaner, E. M. (2016). Who do you trust? In E. Shockley, T.M.S. Neal, L. M. PytlikZilig & B. 

H. Bornstein (Eds.), Interdisciplinary Perspectives on Trust (pp. 71–83). Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1177/0190272515582177
https://doi.org/10.1177/1548051808320986
http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1998.926617.


  
 

 213 

Weber, L. R., & Carter, A. (1998). On constructing trust: temporality, self‐disclosure, and 

perspective‐taking. International Journal of Sociology and Social Policy, 18(1), 7–26. 

https://doi.org/10.1108/01443339810788290 

Weber, L. R., & Carter, A. (1997). On reconstructing trust: Time, intention, and forgiveness. 

Clinical Sociology Review, 15(1), 24-39. 

https://digitalcommons.wayne.edu/csr/vol15/iss1/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://doi.org/10.1108/01443339810788290
https://digitalcommons.wayne.edu/csr/vol15/iss1/5


  
 

 214 

The entrepreneurial programme evaluation and the role of entrepreneurial 

learning 
 

Mgr. Andrea Zelienková, PhD. 

Email: zelienkovandrea@gmail.com    

 

Mgr. et. Mgr. Annamária Antalová 

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

University in Bratislava, Slovakia 

Email: annamaria.antalova@fses.uniba.sk  

 

Abstract: Failure plays a key role in entrepreneurship and it provides opportunities for learning, 

however, many entrepreneurial programmes do not recognize this potential. The purpose of our 

study was to evaluate an entrepreneurial programme encompassing a structured module focused 

on learning from failure. We examined cognitive biases (overconfidence – overplacement, 

illusion of control) and entrepreneurial intention before and after the entrepreneurial program. 

The second purpose of the study was to explore what lessons were shared with students by 

entrepreneurs that experienced failure. Thirteen students in social sciences participated in the 

entrepreneurial programme (M age = 21.85). Based on the interviews with entrepreneurs, 

students might have received lessons related to failure like external factors of crisis, resistance to 

change, proactive problem-solving, and approach to failure as a lesson. The illusion of control 

was significantly higher after the program, whereas overconfidence was reduced after the 

program. Entrepreneurial intention slightly increased, albeit not significantly. The results showed 

that even though the programme addressed the topic of failure, students perceive themselves as 

individuals capable of a successful entrepreneurial careers with regard to its odds.  

 

Keywords: entrepreneurial learning, learning from failure, overconfidence - overplacement, 

illusion of control, entrepreneurial intention 
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Introduction 

Entrepreneurship is accompanied by a high failure rate and individuals start businesses in 

a rapidly changing environment (Forlani & Mullins, 2000). Entrepreneurs may be subjects to 

cognitive biases - positive illusions too. Illusion of control – exaggerated belief in the ability to 

control one's own environment, and exaggerated belief in a better future in comparison to the 

average person – overconfidence, are categorized as positive illusions (Taylor & Brown, 1988). 

Cooper, Woo, and Dunkelberg (1988) found a large number of entrepreneurs being subject to 

overconfident perceptions with regard to chances for success, which is surprising due to high 

chances for failure (Cooper et al., 1988). The illusion of control depends on the link between 

certain situations and the extent to which a situation is influenced by skill. The stronger link that 

exists between chance situations and skills, the higher the illusion of control (Langer & Roth, 

1975). The illusion of control may be also defined as the “perception of control over objectively 

chance determined events” (Langer & Roth, 1975, p. 951). Literature shows that individuals who 

are subject of positive illusions may be inclined to risky decisions and they do not diversify risk 

sufficiently (Fellner, 2009), they may excessively invest (Barber & Odean, 2001) or make 

decisions of low quality  (Carr & Blettner, 2010). On the other hand, positive illusions reduce 

risk perception and lead to risk-taking, manifested in a decision to start an entrepreneurial career 

(Simon, Houghton, Aquino, 1999; Keh, Foo, Lim, 2002). Furthermore, positive illusions 

enhance productivity and persistence, when the crisis comes (Makridakis & Moleskis, 2015).  

Since individuals start a business in an uncertain environment (Forlani & Mullins, 2000), 

and are subjects of cognitive biases, the closure of a business that does not fulfill the threshold of 

viability is very common (Lattacher & Wdowiak, 2020). Literature also recognizes subjective 

failure, defined by not meeting expectations and aspired outcomes of an individual (Lattacher & 

Wdowiak, 2020). Even though failure occurs, it provides opportunities for learning. 

Entrepreneurs possess knowledge about the market and they acquire knowledge also from 

experiencing success and failure (Minniti & Bygrave, 2001). Sirelkhatim and Gangi (2015) state, 

that reflections following entrepreneurial failure events provide opportunities for learning too. 

The topic of learning from failure has been of interest to practitioners and researchers for more 

than fifteen years, however, it has received considerable attention in recent years (Lattacher & 

Wdowiak, 2020). 
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Entrepreneurial programmes provide opportunities for students´ learning. They are built 

on learning how to change business ideas into real business ventures that have a social or 

economic impact (Barron & Ruiz, 2021). Cope and Pittaway (2007) highlighted the significance 

of experiential learning via the direct or indirect link between entrepreneurs and students within 

entrepreneurial programs. These relations provide opportunities for experiential learning and 

may result in the engagement of students in businesses (Cope & Pittaway, 2007).  Politis and 

Gabrielsson (2007) center on experiential learning as real, personal, direct experience as opposed 

to observation. For individuals to learn is realization along with reflection needed (Politis & 

Gabrielsson, 2007). Students may vicariously learn about external events causing business issues 

or complete business closure and may perceive what strategies could have been adopted to 

mitigate the consequences of failure (Alvarado et al., 2020). Since failure is a learning 

opportunity, learning from failure within entrepreneurial programmes should play a crucial role 

(Sirelkhatim & Gangi, 2015), however, entrepreneurial programmes rarely take an approach of 

raising awareness about failure. Sirelkhatim and Gangi (2015) conducted a review of 

entrepreneurial programmes content and they identified one approach, among three approaches, 

that was focused on failure. The approach involving the failure was more skill-based. The 

content of this approach included for example business ideas, business planning, opportunity 

recognition, networking, risk and uncertainty of entrepreneurship, and failure odds prediction. 

The second approach was less active and was most frequently based on business plan 

development. Programmes laid on topics like marketing, small business management,  

entrepreneurial traits, and personality. Lectures were led by instructors, guest speakers, and case 

studies are applied, albeit activity of participants is not required. The last group of teaching 

methods involved business plan presentations and their confrontation with real entrepreneurs and 

investors and also other simulations. With regard to content, Garavan and Barra (1994) discussed 

various objectives of entrepreneurial programs, within which is the one focused on business 

issues that may potentially occur. Garavan and Barra (1994) state that entrepreneurial 

programmes entail objectives concerning starting a business or growth of the business, the 

second is the development of a business plan, the third objective is to conduct research, analyses 

and identify the issues that may hinder starting a successful business. The fourth objective was 

building the resources for risk-taking and the last objective was taking over the role of starting a 

business.  
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According to the review of Garavan and Barra (1994), our programme was arranged to 

develop entrepreneurial competencies using various modules. The programme demanded 

individual, self-managed work leading to business plan developing, since the modules finished 

with students presenting business plans in the provided structure. Throughout the modules were 

students informed about the risk and uncertainty involved in entrepreneurship (Garavan & Barra, 

1994), and the module focused on learning from failure (Alvarado et al., 2017) was incorporated. 

Our paper is divided into two studies, quantitative study evaluate   the entrepreneurial 

programme and the second study examines lessons shared with students about entrepreneurial 

failure.  

Learning about possible failure (and recovery) within entrepreneurial programme may 

serve to inform individuals about events that may result in failure as opposed to success. 

Therefore, the illusion of control and overconfidence of individuals may be reduced by 

incorporating modules about failure (and recovery) into entrepreneurial programs. The last 

scrutinized variable is the entrepreneurial intention and we assume that the entrepreneurial 

intention of participants will increase following a programme in accordance with the systematic 

review of entrepreneurial education at higher education (Cope & Pittaway, 2007).  

Furthermore, we also evaluated the failure (and recovery) module (Alvarado et al., 2020) 

applying qualitative methodology for examining the constructs that emerged from the structured 

interviews with entrepreneurs (task completed by students within the failure and recovery 

module). Failure (and recovery) module in our entrepreneurial programme may reveal 

experiential learning of entrepreneurs and allow us to understand lessons that were shared with 

students (elaborated in separate sections).  

Hypothesis 1: We assume, that students will exhibit lower cognitive biases (overconfidence, 

illusion of control) after the entrepreneurial programme participation.  

Hypothesis 2: We assume, that students will exhibit higher entrepreneurial intention after the 

entrepreneurial programme participation.  

RQ: What messages (lessons shared) do emerge from students' interviews with entrepreneurs 

that experienced failure?  
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Methodology  

Description of programme 

The programme targeted the development of entrepreneurial competencies according to 

the review of Garavan and Barra (1994) and consisted of various modules, within which were 

presented topics like perception and evaluation of entrepreneurial opportunities, business plan 

development, financial and legal aspects of business via literature (e.g. Kožárová, 2021) or 

experts. The programme was finalized by students' presentation of their own business plan. The 

modules also included various tasks, however, just the final assignment of the business plan was 

assessed. The programme adapted the failure and recovery module, thus shortened version of the 

reflective report, created by Alvarado et al. (2020). The crucial part of the module focused on 

failure and recovery was the realization of interviews with entrepreneurs by students and writing 

of the protocol of the shared lessons. Our paper is divided into two studies. Overall evaluation of 

the programme is the subject of the quantitative study, named as evaluation of the programme. 

Qualitative analysis of interviews with entrepreneurs that shared their experience with failure is 

the second part of the study, named lessons shared with students.  

Participants 

          Entrepreneurial programme attended 13 students (N females = 11, N males = 2) in the 

average age of M = 21.85. All participants finished high school education and were in their 

second or third year of bachelor studying programs in social science, so they may start to think 

about their future career. Considering entrepreneurship in the family, parents of students were 

predominantly non-entrepreneurs (N = 8), some have experience with one parent being an 

entrepreneur (N = 3) and few have or had both parents entrepreneurs (N = 2). From the total 

number of thirteen students (quantitative study – the programme evaluation), ten students 

conducted interviews with entrepreneurs, however, just 7 entrepreneurial interviews fulfilled the 

criteria for final analysis  (qualitative study). 

Quantitative methodology – evaluation of the programme 

 Before and after the program, we administered a questionnaire consisting of 

sociodemographics, entrepreneurial intention, cognitive biases - overconfidence (overplacement) 

and the illusion of control to students.  

Entrepreneurial intention 
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 Participants´ entrepreneurial intention was derived from Kolvereid & Isaksen (2006). 

Respondents were asked if they consider creating their own business using the five-point scale 

(from 1= no, never to 5 = yes, I have the firm intention to create my own business). Higher the 

score, higher intentions to start a business. This item was complemented with a quantitative 

evaluation of entrepreneurial intention in the horizon of five years. It was adapted from the study 

of Krueger, Reilly, and Carsrud (2000). Participants should indicate the quantitative estimate of 

intention to start their own business in a certain time horizon (Example item: “Estimate the 

probability you’ll start your own business in the next 5 years?”). Respondents should choose one 

option from eleven percentages.  

Construct validity of entrepreneurial intention measurement by Kolvereid and Isaksen 

(2006) was evaluated via correlations with percentual entrepreneurial intention by Krueger et al. 

(2000). A Pearson correlation coefficient was computed to assess the relationship between pre-

programme percentual entrepreneurial intention and entrepreneurial intention, which showed 

strong positive correlation between the variables (r(11) = 0.798, p = 0.001). Correlation 

coefficient between post programme entrepreneurial intention and post programme percentual 

entrepreneurial intention was high, showing a strong relationship between variables (r(11) = 

0.727, p = 0.005). Therefore, we may consider entrepreneurial intention by Kolvereid and 

Isaksen (2006) as a valid indicator of a student´s intention to start a business.  

Cognitive biases – the illusion of control and overconfidence (overplacement) 

 The illusion of control was measured by the scale from Podoynitsina (2008) consisting of 

five statements used to measure the illusion of control. The score was created by average 

(Podoynitsina, 2008). An example item is: “There is no such thing as a misfortune; everything 

that happens to us is the result of our own doing” (Podoynitsina, 2008, p. 134). Cronbach´s 

alpha of the scale was acceptable (pretest Cronbach´s alpha α = 0.63, posttest Cronbach´s alpha α 

= 0.57). Then one type of overconfidence was measured, namely overplacement. The method 

was adapted from Cooper, Woo, and Dunkelberg (1988). Cooper and colleagues (1988) assert 

that individuals should perceive their own chances for business success with the same odds as 

success attributed to other businesses. Salamouris (2013) labeled this difference of evaluation as 

overconfidence. Cain, Moore, and Haran (2015) determined that measurement based on 

comparing an individual´s confidence in skills or tasks compared to some average, median, or 

some other group, is overplacement. Overconfidence was measured by the percentage estimate 
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that an individual will do business successfully with his/her business plan (in the next 5 years) 

compared to the percentage estimate of others´ success with the same business plan. A higher 

score means higher overconfidence – overplacement.  

Results – evaluation of the programme 

Paired sample t-test was used to examine differences between the pretest and posttest of 

the experimental group. Firstly, differences in entrepreneurial intention were tested. Paired 

sample t-test was used to compare the entrepreneurial intention of students before and after the 

program. There was not a significant difference in the scores of entrepreneurial intention before 

(M = 2.23, SD = 1.09) and after the programme (M = 2.31, SD = 1.25), t(12) = -0.22, p = 0.829). 

Furthermore, we examined differences in cognitive biases, first overconfidence, then 

illusion of control. Paired sample t-test was used to compare overconfidence-overplacement 

before and after the programme. There was not a significant difference in the scores of 

overconfidence before (M = -23.08, SD = 24.28) and after the programme (M = -27.69, SD = 

28.91), t(12) = 0.42, p = 0.684. Paired sample t-test was used to compare the illusion of control 

before and after the program. There was a significant difference in the scores of illusion of 

control before (M = 3.25, SD = 1.00) and after the programme (M = 4.06, SD = 0.93), t(12) = -

2.52, p = 0.027.  

Qualitative methodology -  lessons shared with students 

Structured interviews with open questions, adapted from Alvarado et al. (2020), were 

voluntarily conducted by students participating in the program. The aim of this part of the study 

was to explore the messages (lessons shared) emerging from students' interviews with 

entrepreneurs that experienced failure. The sample consisted purely of first-time entrepreneurs.  

Data analysis was conducted according to the procedure of Alvarado et al. (2020), 

inspired by Gioia, Corley, and Hamliton (2013). Students provided us with a protocol containing 

interviews with entrepreneurs. The analysis started with inductive searching for repeated themes 

in the text that formed first-order concepts. Then the two researchers confronted the concepts. 

Finally were first-order concepts organized into second-order concepts and aggregated 

constructs, that were confronted with the literature. Results are reported in the following data 

structure (Table 1).  
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Results -  lessons shared with students 

 
Table 1 

Emerged concepts from the module focused on learning from failure 

 
1st order concepts  

   

2nd order concepts Aggregated constructs 

Crisis caused by COVID-19 restraints 

Crisis exacerbated by lack of funding 

Conflict with a business partner 

Problems with starting a business 

Regulations caused crisis 

Regulations exacerbated crisis 

Interpersonal problems caused crisis 

Market characteristics as a crisis cause 

 

External factors of crisis  

 

Powerlessness towards  the restrictions 

 

Passive position towards crisis 

 

 

Resistance to change  Does not allow a change in business 

direction  

Unrealized plan B 

 

Low flexibility in business direction 

 

Discussion with a business partner  

Special funding request 

 

Active communication as solution 

Creativity in problem solving 

 

 

Proactive problem solving 

Failure is seen as a personal growth Reinterpretation of failure  

 

Failure as a lesson 

Business without a partner 

Increase of work effort 

Lesson for the future business 

 

Family support 

Inner strengths 

Personal resources 

 

 
 

With regards to learning from failure, entrepreneurs shared with students their outlook on 

the origins of business issues. Individuals shared with students their experience with COVID-19 

(referred to in 4 cases) effects on business and lack of funding support (referred to in 2 cases). 

Beside contemporary societal conditions, student’s interviews reflected issues with business 

partners (referred to in 2 cases). Students had an opportunity to learn from entrepreneurs that are 

in the early phases of their business and one entrepreneur shared an issue related to successful 

establishment of business in the market (referred to in 1 case). Thus, three second order concepts 

were identified: regulations caused crisis, regulations exacerbated crisis, interpersonal 

problems caused crisis, market characteristics caused a crisis and they were further organised to 

the aggregated construct, named external factors of crisis. Example quote: “The main problems 
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in my business occurred at the beginning of last year, when the coronavirus pandemic hit.” (6th 

participant) 

 Statements of entrepreneurs in the student’s interviews reflected their position towards 

business issues, and since some issues were triggered by COVID-19, statements of entrepreneurs 

included their attitude towards restrictions and the powerlessness involved (referred to in 4 

cases). Other statements suggested that waiting for release of the restrictions was considered as 

the remaining option (referred to in 4 cases). These statements were grouped in the second order 

concept, named passive position towards crisis. However, few entrepreneurs indicated lack of 

flexibility related to business itself. For example, some entrepreneurs could not imagine a change 

of business direction (referred to in 4 cases), nor were they willing to realize it, although they 

were able to elaborate on possible business alternatives (referred to in 2 cases). The above 

mentioned reflections formed a low flexibility in business direction second order concept. 

Passive position towards crisis and low flexibility in business direction were then organised into 

the aggregated construct - resistance to change. Example quote: “...I would not accept a change 

in the business direction, as I have always wanted to be in the … business.” (1st participant) 

 Entrepreneurs shared a proactive approach toward problems with the students. One 

individual required distancing from the problem first and then informal communication for 

solving interpersonal problems (referred to in one case), forming the second order concept 

discussion with a business partner. Other individuals admitted searching for additional financial 

resources, when the problems appeared (referred to in 1 case), forming the second order concept 

creativity in problem solving. Second order concepts of discussion and creativity created the 

aggregated construct - proactive problem solving. Example quote: “I was sorry, but I was also 

nervous because I didn't want to lose my business. I recovered by dealing with it with a cool 

head and agreed with my business partner that we would go for a coffee and communicate 

peacefully. Later we were able to come to an agreement and I felt more comfortable, I wasn't as 

nervous and I felt a sense of inner peace.” (1st participant) 

 Perhaps the most impactful learning for the students were provided by answers in the last 

category. Entrepreneurs positively reframed negative experiences of business closure (referred to 

in 2 cases), forming the second order concept, labelled as reinterpretation of failure. 

Entrepreneurs were also able to formulate lessons for their next business in the interpersonal area 

(referred to in 3 cases) and in the area of effort needed for the next business (referred to in 2 
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cases) creating the second order concept, named lessons for the future business. Finally, the 

strong reliance on family and loved ones, during crisis or business closure, was apparent in the 

interviews with entrepreneurs (referred to in 6 cases). Besides external support, individuals found 

unexpected internal resources within themselves (referred to in 1 case). External and internal 

resources were grouped in the second order concept, named personal resources. Personal 

resources, lessons for the future and reinterpretation of failure created the last aggregated 

construct - failure as a lesson. Example quote: “Personally it was a great experience, I gained 

new contacts, I gained courage to try new things, .....I don't consider this experience as a failure, 

rather as an experience and self-development.” (5th participant) 

Discussion 

            Based on interviews with entrepreneurs, the programme’s participants received messages 

concerning the origin of the crisis (aggregated construct - external factors of crisis), coping with 

crisis (aggregated constructs - resistance to change and proactive problem solving) and lessons 

that are applicable in the future (aggregated construct - failure as a lesson). With regard to the 

origin of the crisis, entrepreneurs talked about external factors (aggregated construct - external 

factors of crisis). Attribution of failure to external factors vs. internal factors is a widespread 

concept in the research of entrepreneurship and failure, which is often identified along with the 

concept of locus of control, thus entrepreneurs attribute the cause of failure to themselves (self 

attribution) or other external causes (other attribution) (according to Tang et al. 2007). The 

attribution of the crisis may not be in line with reality, but it points to the attitudes and intentions 

of entrepreneurs (Franco & Haase 2011). The attribution of failure to external causes enables 

optimism to be maintained (Luthans & Youssef, 2004). According to Seligman's theory, in order 

to maintain the optimism of managers, a positive explanatory style is needed, which attributes 

positive events to internal, permanent and pervasive causes, while negative events are attributed 

to external, temporary and situational causes. Attribution of undesirable events to external causes 

allows the individual to distance from adverse life events (Luthans & Youssef, 2004). 

 In our study, entrepreneurs attributed the cause of the failure to external factors in two 

ways. Entrepreneurs attributed failure either to common causes of failure that any entrepreneur 

could encounter or they considered the cause of the failure to be associated with the COVID-19 

pandemic. Our results show that in the case of the crisis associated with the regulations due to 

COVID-19, entrepreneurs felt helpless and they adopted a passive position (aggregated construct 



  
 

 224 

- resistance to change). The passive position due to the pandemic is, according to the current 

literature, a source of considerable risk, because managing the crisis requires the opposite 

attitudes, like innovative behaviour, risk-taking and being practical in the market (Ratten, 2020). 

In case of a crisis caused by interpersonal conflict or in the case of the market as a cause of 

crisis, entrepreneurs found solutions easier and addressed the crisis more proactively, either 

through discussion or creative searching for additional financial resources (aggregated construct 

- proactive problem solving). The active searching for solutions communicated in the interviews 

can be considered as a problem-focused strategy named active coping by Carver and Scheier 

(1989) and it is used to eliminate the stressor or to mitigate its consequences. Eager, Grant and 

Maritz (2019) via the analysis of interviews identified active coping as one of the most important 

coping strategies of entrepreneurs and found that beside active coping also other problem-

focused strategies are commonly used for coping with the business failure. 

 Statements of entrepreneurs also indicated some resistance to change, which manifested 

itself as maintaining the direction (or nature) of the business even in the most difficult phases of 

the crisis. Entrepreneurs stated that the maintenance of the company's direction despite 

unfavourable circumstances is important for them, since their business was a dream come true. 

Resistance to change following a business crisis suggests entrepreneurs may appraise a failure 

and they may experience grief. Jenkins, Wiklund, and Brundin (2014) found that the grief 

depends on the extent to which entrepreneurs associate business failure with personal failure. 

Based on the research of Jenkins et al. (2014), we assume that individuals sharing some 

resistance to change may perceive business failure as a personal failure to a greater extent.  

 The lessons to work harder and to start a business without a partner in the future are 

entrepreneurs' lessons for themselves for future business. With these statements, students were 

able to learn that entrepreneurs rely primarily on their own efforts. The need to rely on oneself 

and not on external resources also support the statements of entrepreneurs about insufficient 

financial support and significant support from family and loved ones received (aggregated 

construct - failure as a lesson). Statements of entrepreneurs grouped in the “failure as a lesson” 

aggregated construct indicate that learning occurred and the literature in the business domain 

recognize learning beside grief and coping as constructs associated with business failure (Corner 

et al., 2017). Based on the review of Lattacher and Wdoviak (2020) according to Kohlb's theory 

of learning, it is possible to compare the above mentioned, but not yet realized lessons of 
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entrepreneurs to the stage of "abstract conceptualization" prior to the active realization of 

lessons. Other stages of Kohlb's theory of learning applied to the field of business failure by 

Lattacher and Wdowiak (2020) appeared in the interviews, such as "concrete experience" and 

"reflective observation". Specific experience allows a deeper insight into the problem and 

problem’s personal, social and financial consequences, the stage of "reflective observation" 

includes the attribution of the problem to internal or external causes, emotions associated with 

failure and new knowledge. The aggregated construct of external factors of crisis sheds light on 

the crisis and it may be compared to the stage of specific experience, whereas the aggregated 

construct of resistance to change and proactive problem solving can be considered to be a 

reflective observation (Lattacher & Wdowiak, 2020).  

 Our results may be confronted with those found by Alvarado et al. (2019), that detected 

motivation as a first order concept, which may be aligned with our first order concept of inner 

strengths, reflecting the mobilisation of inner resources of entrepreneurs. Another overlapping 

concept is communication, referring to the need of communication in an entrepreneurial team, 

network or family, although communication was in our study highlighted primarily in relation to 

discussion with business partners.  

 Furthermore, entrepreneurial intention and cognitive biases were tested. We found that 

students consider entrepreneurship to a greater extent following the programme, however the 

increase of entrepreneurial intention was not significant. Increase in entrepreneurial intention 

following entrepreneurial education and training is not rare (Martin, McNally, & Kay, 2013). 

With regard to the cognitive biases, we found that individual’s overconfidence reduced following 

the programme. The results showed, that students' overconfidence in their business success in 

comparison to others’ chances slightly lessened, albeit not significantly. The content of 

entrepreneurial programmes that consisted of entrepreneurial failure could make students 

understand the odds for success in comparison to others. Our results may be compared to those 

by Thomas and Wulf (2019), that found that mostly overoptimism strengthened the relationship 

between entrepreneurial education and intention, overconfidence did not prove to be a significant 

moderator, however the content of entrepreneurial education was not created from modules 

focused on failure.  

 The surprising result of our study is the significant increase in the illusion of control 

following the entrepreneurial programme. These findings may be confronted with Newman, 
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Obschonka, Schwarz, Cohen and Nielsen (2019), that debated the link between positive illusions 

(unrealistic optimism, overconfidence, illusion of control) and entrepreneurial self-efficacy. Our 

results showed that entrepreneurial education could have increased the entrepreneurial self-

efficacy of students, even though not directly measured, so the students’ illusion of control 

increased. Moreover, Obschonka, Silbereisen and Schmitt-Rodermund (2010) discussed that the 

illusion of control may rise in work in which individuals feel confident, although they have not 

acquired sufficient entrepreneurial resources. Students of our programme become acquainted 

with the entrepreneurship to such an extent, they perceive themselves as capable of controlling 

some business events despite the module focused on failure (and recovery). The last possible 

explanation for our results are the results of the failure (and recovery) module itself, that show 

that even the most undesirable business events may turn into important business lessons. Future 

studies may examine other cognitive biases - positive illusions, like unrealistic optimism, or 

other types of overconfidence, like overprecision and overestimation, and most importantly, 

more entrepreneurial programmes should address the topic of business failure.  

 Our study confirmed that an entrepreneurial programme, focused on the topic of failure, 

developed entrepreneurial competencies of students and their intention to start an entrepreneurial 

career. Botha and Taliaard (2021) included knowledge, skills, abilities and also personal factors, 

attitudes and values in the competencies that predispose someone to start an entrepreneurial 

career. According to Sanchez (2011) and other authors (e.g. Mitchelmore & Rowley, 2010),  the 

inclination to risk-taking of an individual is a personal trait among competencies, that may be 

developed by entrepreneurial education. The quantitative part of our paper was, thus, directed 

toward intention, stemming from TPB (Ajzen, 1991), and cognitive biases – positive illusions, 

that are linked to the inclination to take risk among competencies. Positive illusions decrease risk 

perception and subsequently lead to risk-taking, that may manifest in a higher willingness to start 

a business (Keh et al., 2002; Simon et al., 1999). Our results showed that our entrepreneurial 

education increased entrepreneurial intention and the significant growth in the illusion of control 

suggests that inclination toward risk-taking of students may have increased as well, even though 

the education consisted of the entrepreneurial failure module. The rise in the illusion of control 

following the programme may be explained by the qualitative results themselves, that show 

business failure turning into important lessons. Thus, we assume that the topic of business failure 
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does not reduce the students' intention to start a business, nor is it detrimental to the student’s 

competency of risk-taking when starting a business.  

 The qualitative methodology of our study has several limits. Students chose respondents 

for interviews based on availability. The sample was created of first-time founders, however the 

entrepreneurs were not aligned on other criteria like industry, region of business or if they were 

experienced entrepreneurs having a business for several years. These criteria could help us to 

figure the background of entrepreneurs, however the scope of the study was to examine lessons 

shared with students. Another limitation is the small sample, but the sample in other studies (e.g. 

Corner et al., 2017) is similar and appropriate for qualitative study. Another limit is that 

interviews were conducted by students, but the lack of experience was compensated by use of a 

structured protocol. Analysis of the interview provided us with possible lessons that were offered 

to students, however we would stress that every individual interprets lessons shared by 

entrepreneurs according to their own, subjective experience. The quantitative part of our study 

has several limitations, like the absence of a control group and a small sample, accompanied by 

an unequal distribution of men and women, which may result in false accepting of a null 

hypothesis.  
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Abstract: Gender equality is one of the goals of the European Union and this value has been 

reflected in the EU funding mechanisms for a couple of years. Research performing institutions 

in the European Research Area are currently challenged to promote their gender equality 

commitment by implementing a gender equality plan (GEP) which has also become an eligibility 

criterion in the upcoming Horizon Europe Programme. This paper exhibits a case study of a 

preparation of the GEP and its implementation at the Slovak Academy of Sciences. While 

introducing the methodology of the institutional gender equality audit and its preliminary results 

(compared with the existing international, national and organisational policies), a certain caution 

should be taken when interpreting the data. Using the feminist data concept (D'Ignaziio, Klein, 

2020) we argue gender equality should not be limited only towards the representations of women 

in terms of numbers. Other aspects like power, intersectionality of inequalities and lived 

experience should be equally important and considered when reaching for the institutional and 

cultural change for gender equality. This paper aims to bring inspiration and good practice for 

other research performing organisations in their GEP preparation process towards an institutional 

change aiming at gender equality. 

 

Key words: case study, gender audit, gender equality, women in science, workplace 

 

Introduction 

Gender disbalance in research and higher education institutions, together with the barriers 

which women face when reaching the academic career, have been well documented and studied 

by number of scholars (e.g. Cardel et al., 2020; Casad et al., 2020; Franco-Orozco & Franco-

Orozco, 2018; Savigny, 2017). According to the latest published She Figures 2018 (Directorate-

General for Research and Innovation [DG RTD], 2019), women constitute almost half of the 

PhD graduates in the European Union (EU) (47,9%), but they make up only 33,4% of all 

researchers. In Slovakia, even 52,4% of all PhD graduates are women but women account 42,4% 

of all researchers (DG RTD, 2019). This decrease represents a not negligible loss of talent, and 

we should pay special attention to the reseasons and possible solution for women in the scientific 

community. 

Gender equality is one of the central values of the European Union (Charter of 

Fundamental Rights of the European Union, art. 23, 2000). The commitment of the European 

https://data-feminism.mitpress.mit.edu/user/catherine-dignazio
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Commission towards gender equality in research and innovation is currently strongly rooted in 

the strategic documents, e.g.  the Gender Equality Strategy for 2020-2025 (European 

Commission, 2020) and specifically relevant for the area of research – the Horizon Europe 

Strategic plan 2021-2024 (DG RTD, 2021a). Overall, promoting gender equality in research 

performing organisations and higher education institutions is connected with several benefits 

within other important aspects, e.g.  well-being, diversity or sense of community (European 

Institute for Gender Equality [EIGE], 2016). One of the established tools to strengthen the 

commitment of gender equality is a Gender Equality Plan (GEP) in the research 

performing/funding organisations which has now been established as an eligibility criterion for 

Horizon Europe funding (DG RTD, 2021b).  

Gender equality and organisational change framework 

Literature (Ely & Meyerson, 2000; Meyerson & Kolb, 2000) on the feminist 

understanding of institutional change offers us four conceptual frameworks for understanding the 

institutional change which aims to promote gender equality. We present their work as each 

framework is rooted in different understanding of gender, gender equality and brings the 

different approaches for change and interventions and have implications for the practice of 

implementing gender equality within the organisation.  Existing inequalities may be seen as a 

result of different socialization of men and women and two options are available – (1) to fix the 

women (e.g. though mentoring programs to adapt in competing environment) or (2) value the 

feminine (e.g. in promoting the advantages of “feminine” characteristics). These frameworks 

however fail to challenge the essentialism of gender stereotypes. Another way (3) to promote 

organisational change is though equal opportunities policies (e.g. in recruitment or work-life 

balance programs) but they often address only women. Evolving the understanding of gender 

equality within the organisations, authors point out the need for challenging existing power 

structures (4). It goes behind the differences between men and women and the discrimination 

practices, “it is a complex set of social relations enacted across a range of social practices that 

exist both within and outside of formal organizations” (Ely & Meyerson, 2000, p. 113). Also, 

greater focus is paid to intersection of inequalities (Meyerson & Kolb, 2000). A possible change 

can be reached through three components: (1) critique – challenging and analysing the existing 

status quo; (2) experimentation – promoting the change of practice; (3) developing a narrative 

which helps to speak for the change and its importance. Pointing to its nature, the process which 
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aims to reach gender equality is never finished and the change cannot be easily reached (Ely & 

Meyerson, 2000; Meyerson & Kolb, 2000). 

Clearly, each framework has some strengths and limitations but all offers also a good 

approach to evaluate and compare existing policies. Based on a critical reception, presented 

policies can work within a synergy, rather than exclusivity (Nielsen, 2016). 

Data feminism: Challenging data (A critical integration) 

Regarding the limits and strengths of all the frameworks presented above, the lived 

experience of implementing a gender equality plan may exploit and mix all the proposed 

frameworks. According to the existing tool promoting gender equality in academia (EIGE, 

2016), auditing the actual situation in the organisation in terms of gender equality is seen as the 

first step. The research may be conceptualised as a critical component of the change process, as 

defined in the last critical framework. Using data may be helpful for understanding the gender 

balance in research organisation but the concept of data feminism (D'Ignazio & Klein, 2020) 

emphasises the limits of data that do not exist out of the context of power and social practice. 

“Data feminism is about power, about who has it and who doesn’t, and about how those 

differentials of power can be challenged and changed using data.” (D'Ignazio & Klein, 2020, p. 

14) Therefore, when thinking about the data coming from gender audits, with the purpose to 

create and implement a GEP as a tool for institutional change, one must be critical about the 

limits of data, how they reinforce or challenge existing power relations, about a need for action 

and an ability to go beyond the binary understanding of gender to the more complex, 

intersectional feminist approach which challenges the power structures. 

The case study 

Several papers are describing the path towards a GEP and its implementation (e.g. Barros 

et al., 2018; Kalpazidou-Schmidt & Cacace, 2018; Nielsen, 2016; Petrovic, 2021; Sangiuliano & 

Cortesi, 2019), but deeper insight into this complex and sensitive process is still needed. 

Published experience from the Slovak context is missing – in spite of the fact that several GEPs 

are being prepared and/or implemented at different Slovak universities currently. This paper 

exhibits a case study of the first months of the preparation process of GEP at the Slovak 

Academy of Sciences (SAS), drawing attention to the importance of data analysis and 

interpretation in order to prepare a solid basis for evidence-based interventions and goals towards 

gender equality. 
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From February 2021, the Institute for Research in Social Communication at SAS has 

been implementing the Horizon 2020 project ATHENA - Implementing gender equality plans to 

unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe. One of the outcomes of the project is a 

creation of a tailored GEP in the SAS which will be based in the gender audit performed by the 

Institute. The GEP implementation is supported by the participation of selected stakeholders 

outside (advisory board) and inside (Gender Equality Plan Implementation [GEPI] committee) 

the academy. It is also planned to be followed with capacity-building activities for the members 

of the GEPI committee and trainings for the employees. Our project, which ends in January 

2025, also realises monitoring, evaluation, sustainability and dissemination activities. In this 

paper, we present the preliminary data from gender audit at the SAS and we aim to provide a 

comprehensive reflection of our own experience with its realisation using the critical perspective 

of the data feminism approach (D'Ignazio & Klein, 2020) and frameworks for institutional 

change towards gender equality (Ely & Meyerson, 2000; Meyerson & Kolb, 2000). We reveal 

that authors of the presented papers were directly responsible for the gender audit methodology 

and they aim promote the critical reflection of the gathered data and its possible implications on 

research communities within the institution as well as the aim of gender equality per se.  

Gender audit methodology 

The main leader of the development of the methodology for gender audit was the Institute 

for Research in Social Communication at SAS, collaborating with project consortium partners 

from Universitatea din Bucuresti (Romania), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

(Poland), Consiglio Nazionalle delle Richerche (Italy) and Consulta Europa Projects and 

Innovation SL (Spain, project leader). The foundation of the quantitative indicators was the 

European standardised data collection on women in science She Figures (DG RTD, 2018). The 

unit of analysis for each indicator was the organisation as one entity, i.e. the data were collected 

at the particular organisation level. The reference period of the indicators was the year 2020, or 

the latest data available.  

In the following months, methodology for qualitative inquiry based in individual 

interviews focusing on gender awareness and focus groups uncovering the issue of gender 

equality at the institutional level was developed and is currently realised. Therefore, the 

presented case study draws the findings from the existing preliminary data derived from 

quantitative indicators collected in spring of 2021. 
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Data collection 

Data collection was carried out in the course of March-May 2021. In the first step, we 

evaluated all the published annual reports from all institutes and centres at the SAS (overall 47 

units). The purpose of the first step was to reach the publicly available data for the quantitative 

indicators. In the second step, we identified the missing data for the indicators and created a 

request data sheet sent to all the institutes and centres at the SAS to receive additional inputs, 

need for filling the indicators. The request was sent repeatedly, leaving the final number of 

obtained data sheet 30. From the 30 institutes/centres, several refused to provide the deeper 

analysis related to the salary’s inputs, usually reporting the lack of time or worried regarding 

violating the GDPR.  

Preliminary results of gender audit at the SAS 

Gender balance at the SAS 

One of the most, but not only, relevant indicator of the state of gender equality is the 

representation of women and its proportion of women at the different carrer positions in the SAS. 

In 2020, women accounted for 54% of all SAS employees. However, this ratio is not reflected 

equally across all of the positions. As in other EU countries (Dubois-Shaik & Fusulier, 2015), the 

so-called Leaky pipeline phenomenon is also emerging in the SAS. While more than half of the 

PhD graduates at the SAS are women, they account for 44% in the scientific positions only. 

Women dominate in non-scientific positions (up to 71%). Figure 1 represents the female 

proportion progressively decreasing with a career progression.  
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Figure 1:  

Leaky-pipeline at the SAS  

 
Note. Data are derived from Annual reports (publicly available at www.sav.sk)  
Scientific researchers may have different qualification level in Slovakia (IIb for the lowest, 
though IIa to I to the highest). It can be viewed as equivalent to the existing classification of 
seniority grades, to grades C, B and A (see classification in Frascati Manual, The Organisation 
for Economic Co-operation and Development [OECD], 2015). 
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Gender balance in decision-making 

The gender disparity in the representation at the SAS is most pronounced in the area of 

management. First of all, the Slovak Academy of Sciences has never been headed by a woman 

and in the current presidency, there is only a 20% share of women. An even lower proportion of 

women is present in the Scientific Council of the SAS, with 13.6% of women. At the leadership 

level of the institutes/centres at the SAS, there are 19 women out of 47 (40.4%) in the position of 

director and 20 women out of 58 (34.5%) in the position of deputy director.   

Gender balance within the fields of research & development 

Gender audit was realised across the institutes and centres at the SAS, so we had an 

opportunity to look closer not only on the final representation of women, but also on the trends 

regarding horizontal segregation. Horizontal segregation refers to the concentration of women or 

men in, in our case, different fields of research & development. We grouped data from the 

institutes and centres at the SAS using the Frascati classification of the fields of research & 

development (OECD, 2015).  Exact proportions of horizontal segregation are presented in Table 

1. Within the SAS, horizontal segregation is most evident in engineering and technology and 

natural sciences (looking at the total number of scientific researchers). On the other hand, women 

dominate in the medical sciences and are slightly over-represented in the agricultural sciences. 
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Table 1:  

Horizontal segregation in the fields of research & development 

 

Note. M = male, F = female. Data are derived from Annual reports (publicly available at www.sav.sk) Scientific researchers may have 
different qualification level in Slovakia (IIb for the lowest, though IIa to I to the highest). It can be viewed as equivalent to the existing 
classification of seniority grades, to grades C, B and A (see classification in Frascati Manual, OECD, 2015). 

 
Fields of  
research & development 

Natural 
sciences 

Engineering 
and 
technology 

Medical 
sciences 

Agricultural 
and 
veterinary 
sciences 

Social 
sciences 

Humanities 
and arts 

Rate %  
Occupation  

M F M F M F M F M F M F 

All scientific researchers 64% 36% 73% 27% 37% 63% 46% 54% 54% 46% 53% 47% 
Professors  97% 3% 100% 0% 63% 37% 83% 17% 64% 36% 77% 23% 
Scientific researchers with 
qualification I 

86% 14% 92% 8% 49% 51% 73% 27% 80% 20% 68% 32% 

Scientific researchers with 
qualification IIa 

65% 35% 74% 26% 39% 61% 50% 50% 60% 40% 55% 45% 

Scientific researchers with 
qualification IIb 

53% 47% 66% 34% 29% 71% 35% 65% 46% 54% 45% 55% 

Research and development staff 44% 56% 71% 29% 27% 73% 25% 75% 29% 71% 24% 76% 
Other professional with university 
degree  

23% 77% 12% 88% 22% 78% 16% 84% 32% 68% 26% 74% 

Deputy professional staff 22% 78% 36% 64% 14% 86% 14% 86% 6% 94% 19% 81% 
Other staff 51% 49% 47% 53% 33% 67% 42% 58% 33% 67% 36% 64% 

http://www.sav.sk/
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Gender pay gap 

The findings on the gender pay gap, which were identified at the SAS have several 

limitations. The overall gender pay gap at the level of the SAS in unadjusted form could not 

be ascertained due to unavailability of data (23 institutes provided average data on all staff, 15 

provided a detailed breakdown of the data). For the whole staff, analysis of this incomplete 

data indicates a gender pay gap of 9.2% to the disadvantage of women; for researchers, the 

gap was smaller - at almost 3%. On the other hand, it was found that in the sub-category of 

independent scientific researchers (senior researchers), the gap was the reverse -8.25%, 

meaning that female researchers in this category ear more than their male colleagues. 

Apparently, this is a specific situation within the institutes which focuses on life, chemical, 

medical and environmental sciences (from where the vast majority of the 15 institutes/centres 

in question were drawn); career acceleration of women is evident in this setting (this finding 

is juxtaposed with the identical trend of women's representation (senior women scientists) in 

the institutes focuses on medical, agricultural and natural sciences. The ambition in the pay 

gap survey for the future is to find out the overall gender pay gap for all parts of the SAS and 

the differences in personal allowances, remuneration, and the breakdown of the different 

departments of the SAS. 

Work-life balance 

As expected, the child-care is a domain dominantly covered by women at the SAS. 

The trend of fathers taking part in the parental leave is nevertheless entering the organisation: 

in 2020, 8 men and 66 women in total took maternity or parental leave. In terms of the 

number of days spent on maternity/parental leave, women clearly outnumbered men (10 089 

days) compared to men (178 days). On the other hand, these data do not reveal whether the 

fathers (or mothers) do or do not continue in their working process, even they are formally on 

a maternal/parental leave. In spite of this limitation, we can conclude that women are at a 

higher degree responsible for child-care than men, which may create a situation of missed 

career opportunities and/or delayed or a postponed career progress. 

Gender equality in research outputs 

 Deteriorating working conditions in terms of career interruptions due to parental 

responsibilities, lower and less valued jobs and participation in decision-making may present 

barriers to the full realisation of women's scientific potential and performance. We 

investigated whether the worsened conditions are reflected in publication and project activity.  

Regarding the publications output, we create an index comparing the gender balance 

among the first and all authors. We found, in the case of the first authorship, the ratio of 



  
 

 241 

women to men is 1.05 to 1.738 times greater than that of total authorship. Nevertheless, this 

index does not reflect the unwritten rules or an authorship order within the fields, but still, this 

finding is one of the few positive findings from the gender audit at SAS. 

We surveyed the proportion of female principal investigators in different types of 

national and international research projects. In 2020, women accounted for 40% of the 

principal investigators of the national projects and 43% of the principal investigators of the 

international projects where the SAV organisation is the principal investigator, and 31% of 

international projects where the SAV organisation is a co-investigator. These proportions are 

close to the actual representation of female scientists (44% women) but not to the proportion 

of women researchers with the highest scientific qualifications. 

Discussion: Challenging gender equality audit using data feminism concept 

Gender audit realised at the SAS aimed to provide a solid basis for preparing and 

implementing a tailored GEP, a tool for an institutional change towards gender equality. As 

the process of gender audit and the GEP implementation should be perceived as “work in 

progress”, we propose the following reflection and interpretation on existing data from the 

gender audit. The reflection is built on the principles of the data feminism (D'Ignazio & Klein, 

2020) and should address following 7 areas: examining power, challenging power, elevating 

emotion and embodiment, rethinking binaries and hierarchies, embracing pluralism, 

considering context and making labour visible. We identify the key limits which lie in the 

formality of the process, data interpretation and lack of understanding of gender equality. 

First of all, there is the important issue of the meaning of an GEP for the members in 

the community: a GEP may be understood by many actors as only a formal criterion for future 

funding. Even the (un)willingness to provide additional data from some institutes/centres can 

be a possible indicator of unrevealed power relations, e.g. when hiding the data related to the 

gender issue in the pay. GEP is a tool with a good intention, but still, it is a policy driven from 

the up-bottom, not necessarily reflecting the readiness for a change within the community or 

institution. We have to point to the need and importance of participatory principles when 

reaching for organisational change.  Gear Tool designed to promote gender equality in 

research institutions (EIGE, 2016) highlights the importance of community involvement 

which is a key element for successful preparation and implementation of a GEP.  

Second, data interpretation should be responsible, careful and capable of reflecting the 

context and inequalities. We understand that the data can be used as a powerful tool for 

gender equality promotion. But what if a gender balance in research positions is achieved? 

Moreover, how about the fields where the balance has been not only reached but women are 
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overrepresented? We should keep in mind that gender representation is one, but not the only 

mirror of the power inequalities. Another example can be driven from our findings regarding 

a gender pay gap among independent scientific researchers in favour of women. This does not 

reflect the trend at the academy, neither in the national context, as Slovakia scores high 

among other European countries with gender pay gap of over 18% (Eurostat, 2021). Once 

data is publicly available, they can be used, as well as misused by hurried interpretations.  

Also, we want to highlight the importance of the lived experience, which is at this stage of our 

audit missing and is currently conducted. Event within our project, considerable importance 

was probably put on the quantitative indicators, leaving the lived experience behind as 

something “supplementing” not important on its own. 

Last, but not least, the reflections offered above also reveal a question what is our 

framework and understanding for the institutional change and gender equality. During the 

methodology preparation, the issue of non-binarity and intersectionality were discussed 

several times. Often, we were returning to the fundamental question – is a GEP supposed to 

promote and support women in science or promote gender equality? Although within our 

team, we understood the importance of intersectionality, we could not move from the existing 

offered structures in data. Our primary data source, the annual reports, offers us only the 

binary gender classification, and possible intersectional category regarding age. Other 

hierarchies or non-binarity remains hidden and challenging to search for and afterwards to 

address. What is more, viewing a GEP as a political document, we are wondering to what 

extent the issue of equality is provocative even in the traditional binary understanding, in 

terms of equal opportunities for men and women.  

Despite of the critique and identified limits, we believe that an intense multilateral 

communication on gender equality is the core for a critical reflection that is needed for any 

institutional change process which aims to not only promote equality but also challenge 

existing power relations within a community.   

Conclusion and Recommendations 

The presented case study aims to promote gender equality in research performing 

organisations through a tailored GEP, insightful and critical gender audit, following the 

principles of the data feminism concept (D'Ignazio & Klein, 2020). We conclude that data 

cannot be seen as neutral mostly when aiming to reach gender equality though institution and 

community change. A GEP, even with its best intentions is an external component which 

disrupts existing norms and functioning of scientific communities. We can understand it as a 

chance to promote deeper change which will be challenging the existing power relations. 
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However, without participatory approach, the scientific communities within the institutions 

may resist the change, even when formally adopted.  We believe the presented findings and 

challenges of the gender audit will help other organisations plan the process of the GEP 

implementation. It will bring into question existing structural power relationships and 

promote gender equality, not exclusively in research communities.  
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