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Abstrakt 

Príspevok prezentuje výsledky kvantitatívneho výskumu materstva. Výskum bol zameraný na identifikovanie 

postojov bezdetných študentiek (ako budúcich matiek) a matiek na pojem materstvo prostredníctvom 

teoretických konceptov (Šeďová 2003; Barkin a Wisner 2013; Kiczková 2006). Prvú skupinu 50-tich žien tvorili 

bezdetné študentky odboru sociálna práca z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, druhá skupina 

predstavovala matky, ktoré mali deti vo veku do šiestich rokov. Obom skupinám boli za účelom kvantitatívnej 

analýzy distribuované dotazníky s použitím sémantického diferenciálu s obsahom 25 položiek 

(adjektív/charakteristík materstva) na 7 bodovej bipolárnej škále. Skúmané adjektíva boli analyzované 

a interpretované v súlade so štyrmi oblasťami: (1) okolnosti raného materstva; (2) emócie spojené s materstvom; 

(3) osobnostné vlastnosti matky a (4) mýtus materstva. Táto výskumná štúdia je prioritne zameraná na 

identifikáciu problémových oblastí raného materstva nevynímajúc mýtus materstva v postojoch matiek 

a vysokoškolských študentiek (ako budúcich matiek) v podmienkach Slovenskej republiky.   
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Abstract 

This article presents the result of the quantitative research of motherhood. The research was focused on to elicit 

attitudes of childless female students (as future mothers) and mothers to motherhood through the basic 

theoretical concepts (created by Šeďová 2003; Barkin & Wisner 2013; Kiczková 2006). One group of 50 women 

comprised childless social work students from the Faculty of Arts, University of Presov, another group was 

represented by mothers with children of up to six years. For purposes of quantitative analysis, both groups 

received questionnaires with the semantic differential containing 25 items (adjectives/motherhood 

characteristics) on a 7 point bipolar scale. The investigated adjectives have been analysed and interpreted with 

regard to the four areas: (1) circumstances of early motherhood; (2) emotions associated with motherhood; (3) 

mothers personality traits, and (4) the myth of motherhood. This research study is primarily focusing on the 

identification of problem areas associated with early motherhood, not excluding the myth of motherhood in the 

Slovak Republic. 
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Príspevok vznikol ako výstup z riešenia Projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0146/14 

s názvom Teoretické a metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy 

sociálnej práce. 

 

Úvod 

 

Podľa pretrvávajúcich štatistických údajov, ktoré sa spájajú s novým materstvom, sa žena 

musí vysporiadať so značným nárastom miery jej zodpovednosti a povinností (Barkin and 

Wisner 2012). Faktom zostáva, že zvyčajne práve matky sú primárnymi poskytovateľkami 

starostlivosti o svoje dojčatá, a to bez ohľadu na manželský alebo pracovný status (Logsdon et 

al., 2006, in: Barkin and Wisner 2012). Za účelom zlepšovania tejto roly musí matka rozvíjať 
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súbor zručností typických pre materstvo a integrovať materstvo do svojho života. V tejto 

súvislosti hovoria Barkin et al. (2010, in: Barkin a Wisner 2012) o materskom fungovaní. Za 

„vysokofunkčnú“ ženu považujú, tú ktorá: (1) má adekvátnu sociálnu oporu, (2) je schopná 

starať sa o svoje vlastné fyzické a mentálne potreby, (3) stará sa o svoje dojča a pripútava sa 

k nemu a (4) je schopná manažovať viaceré povinnosti. Materstvo sa v súčasnej 

hypermodernej dobe často redukuje na biologickú funkciu, ako uvádza autor Fay (2002), žena 

je iba vtedy plnohodnotnou ženou, keď je matkou. Z takéhoto chápania vzniká ideológia 

nazývaná mýtus materstva, podľa ktorého je materstvo nevyhnutným a základným poslaním 

žien, prirodzenou funkciou i najvyšším cieľom, naplnením zmyslu života. Ďalším negatívnym 

dôsledkom biologického konceptu materstva je umiestnenie žien - matiek do privátnej sféry, 

čo bráni ich vyššej profesionalizácii v profesionálnom sebarozvoji a odbornému uznaniu. 

Cieľom tejto štúdie je overiť a zároveň rozšíriť predchádzajúce výskumné zistenia 

(o problematiku mýtu materstva), ku ktorým dospela Šeďová (2003). Tá vo svojom 

kvalitatívnom výskume odpovedala na základnú výskumnú otázku: Čo pozitívneho prináša 

rané materstvo
36

 ženám? Inak povedané: ako ženy dospievajú k pozitívnemu zhodnoteniu 

svojho materstva? Zároveň sa pýtala aj na možné ambivalencie vo vzťahu k prežívaniu 

materskej roly, takto: čo negatívne prináša materstvo ženám? Z výsledkov tejto výskumnej 

štúdie očakávame potvrdenie výskumných zistení Šeďovej (2003) a potvrdenie, resp. 

vyvrátenie mýtu materstva v tvrdeniach respondentiek.  

Vo výskume formulujeme nasledujúce hypotézy výskumu, ktoré zobrazuje tabuľka č.1.  

  

Tabuľka 1 Hypotézy vo výskume materstva 

 

HYPOTÉZY VO VÝSKUME MATERSTVA 

Okolnosti raného materstva 

Predpokladáme, že materstvo, resp. byť 

matkou: 

Osobnostné vlastnosti matky 

Predpokladáme, že materstvo/m: 

1. nie je samozrejmosťou v živote ženy 

a nemusí logicky vyúsťovať do roly matky 

1. zachováva kompetencie (profesijné 

a kultúrne) ktoré boli skôr nadobudnuté 

2. nie je podmienené spoločenským tlakom 

a následne automaticky akceptované 

spoločnosťou 

2. matka získava nové kompetencie, ktoré 

vytvárajú novú hodnotovú orientáciu 

3. nie je podmienené osobným rozhodnutím 

(nutkaním) byť matkou 

3. matka sa stáva zodpovednejšou v konaní 

a správaní 

4. prináša únavu a fyzickú vyčerpanosť 
4. matka sa stáva stabilnejšou 

a flexibilnejšou v konaní a správaní 

5. uberá z času pre sebarealizáciu, pre 

očakávanú interakciu voči partnerovi 

a obmedzuje limity v starostlivosti o domácnosť 

5. sa prejavuje vyššia miera empatie 

a asertivity v konaní a správaní 

6. obmedzuje finančné zdroje s dôsledkami 

vyššej pracovnej aktivizácie (druhého) partnera 

a jeho obmedzenou prítomnosťou v rodine 

6. sa prejavuje sebakontrolou matiek 

v konaní s a správaní 

7. vytvára priestor pre bližší vzťah matky 

a dieťaťa 

7. sa prejavuje nesebeckým konaním a 

správaním 

                                                 
36

 Termínom rané materstvo Šeďová (2003) označila obdobie od narodenia dieťaťa do jeho troch až štyroch 

rokov, kedy zvyčajne nastupujú do materskej školy.  
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8. upevňuje a skvalitňuje manželstvo 

a vzťahy v širšej rodine 

8. sa prejavuje vyššia miera sebaistoty a 

sebavedomia 

9. predikuje vyššiu mieru interakcie s inými 

matkami 

9. je spojené s vyššou mierou aktivizácie 

v konaní a správaní 

10. rozvíja sociálne kontakty s priateľmi 

z predrodičovskej éry 
 

11. nevytvára podmienky pre generovanie 

stereotypov a sociálnu izolovanosť matiek 

Emócie spojené s materstvom 

Predpokladáme, že materstvo: 

Mýtus materstva 

Predpokladáme, že sa potvrdia výroky: 

1. je spojené s prežívaním šťastia a radosti 
1. žena je len vtedy plnohodnotnou ženou 

keď je matkou 

2. sa prejavuje spokojnosťou matiek 
2. primárnou úlohou matiek je dojčiť, starať 

sa a vychovávať dieťa/deti 

3. je spojené s materskou láskou  

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

8. Sémantický diferenciál vo výskume materstva  

 

Sémantický diferenciál bol hlavnou výskumnou metódou kvantitatívne zameraného 

výskumu. V súlade s metodologickou koncepciou Osgooda
37

,  bol náš autorský sémantický 

diferenciál
38

 zameraný na zisťovanie toho, ako respondentky (bezdetné študentky a matky) 

vnímajú pojem materstvo, keďže každý pojem má okrem denotatívneho významu aj význam 

konotatívny (Osgood 1957, in: Gavora 2010). K pojmu materstvo bolo priradených 25 

adjektív, ktoré respondentky hodnotili na sedemstupňovej bipolárnej škále. Hodnotenie 1 

malo pozitívnu hodnotu, stupeň 7 negatívnu hodnotu a stupeň 4 bol neutrálny. Pozitívne 

charakteristiky (s výnimkami) boli umiestnené na jednej strane škály a negatívne na druhej 

strane škály. Sedem položiek z dotazníka bolo zámerne prepólovaných s cieľom 

minimalizácie stereotypných odpovedí respondentiek (to bolo brané do úvahy pri 

vyhodnocovaní).  

Skúmané adjektíva tvorili súčasť štyroch kategórií: (1) okolnosti raného materstva
39

; (2) 

emócie spojené s materstvom
40

; (3) osobnostné vlastnosti matky
41

 a (4) mýtus materstva. 

                                                 
37

 Autor metódy sémantického diferenciálu, ktorý pôvodne vytvoril 50 bipolárnych sedemstupňových škál na 

posúdenie pojmov, ktoré pôvodne obsahovali tri dimenzie: hodnotenia, sily a aktivity. Ide síce o štandardizovanú 

metódu, možno ju však podľa potreby modifikovať.  
38

 Je potrebné zdôrazniť, že išlo o nami vytvorený autorský sémantický diferenciál, ktorého položky (v troch 

kategóriách) tvorili výskumné zistenia Šeďovej (2003), avšak originalitu štúdie zabezpečila posledná kategória 

nazvaná „mýtus materstva“ vytvorená na základe konceptu Ruddick (1989, in: Kiczková 2006), ktorý je 

objasnený v úvode príspevku.  
39

 Hodnotené položky: (1) je/nie je samozrejmé a logické; (2) je/nie je dané spoločenským tlakom a akceptované 

spoločnosťou; (3) je/nie je osobným nutkaním; (4) je/nie je únavné a fyzicky vyčerpávajúce; (5) 

poskytuje/neposkytuje dostatočný čas pre seba, partnera a domácnosť; (6) poskytuje/neposkytuje dostatočné 

finančné zdroje a s tým spojenú dostatočnú prítomnosť partnera v rodine; (7) je/nie je blízky vzťah matky 

a dieťaťa; (8) upevňuje, skvalitňuje/narúša manželstvo a vzťahy v širšej rodine; (9) je/nie je stretávanie sa 

s inými matkami; (10) obmedzuje/neobmedzuje sociálne kontakty s priateľmi z predrodičovskej éry a napokon 

(11) je/nie je stereotypné a sociálne izolujúce. 
40

 Hodnotené položky: (1) šťastné a radostné (plné zážitkov a eufórie)/je nešťastné a smutné (spojené s pocitmi 

viny a nepokojom); (2) je/nie je spokojné a (3) je láskavé (materská láska)/je nenávistné (s absenciou lásky).  
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Demografické mapovanie, ktoré bolo súčasťou úvodnej časti dotazníka (konkrétne vek, 

povolanie a vzdelanie žien, počet a vek detí), bolo anonymné.  

Pri vyhodnocovaní kvantitatívnych údajov bol použitý softvér Microsoft Office Excel 

2007. V súlade s metodologickou koncepciou sémantického diferenciálu Osgooda (in: Gavora 

2010) boli zostavené tabuľky s frekvenčnou analýzou počtu odpovedí respondentiek na 

jednotlivé položky vo vzťahu k škálam sémantického diferenciálu a vyrátané aritmetické 

priemery pre jednotlivé položky. Pri interpretácii údajov platilo pravidlo, čím boli hodnoty 

jednotlivých položiek vyššie, tým bolo hodnotenie respondentiek viac negatívne a naopak, 

čím sa hodnoty približovali k číslu 1, tým boli položky viac pozitívne. Hodnota 4 

predstavovala neutrálny názor respondentiek na vybranú položku (Gavora 2010).  

 

9. Vysokoškolské študentky sociálnej práce a matky ako respondentky výskumu 

 

Depistáž respondentiek sa konala v mesiacoch marec a apríl roku 2015 v meste Prešov 

a jeho blízkom okolí. Vo výskume bol použitý zámerný výber výskumnej vzorky. Medzi 

kritériá výberu výskumnej vzorky patrili nasledujúce skutočnosti: (1) bezdetná 

študentka/matka; (2) v prípade matiek bol rozhodujúci vek detí, t.j. do 6 rokov. Výskumnú 

vzorku tvorilo 100 slovenských žien, z toho prvú skupinu tvorilo 50 vysokoškolských 

študentiek odboru sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. 

Druhú, výberom heterogénnejšiu skupinu, tvorili  respondentky z  úradu práce sociálnych 

vecí a rodiny, z gynekologicko-pôrodnického a novorodeneckého oddelenia Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove a z vybranej materskej školy v obci Lada. 

Heterogenitu druhej výskumnej skupiny (oproti prvej) zabezpečili ich vlastné, prežité 

skúsenosti s materstvom. Špecifickosť našej výskumnej vzorky ako celku (oproti výskumu 

Šeďovej 2003) zvyšuje aj fakt, že ide o humanitné odbory, ktoré sú špeciálne vzdelávané 

a vedené k istému druhu prosociálnych postojov vo vzťahu k materstvu, resp. starostlivosti 

o dieťa/deti. 13 respondentiek bolo pre nesplnenie požadovaných kritérií z výskumu 

vyčlenených.  

Výsledky výskumu naznačili, že prevažná väčšina zo skupiny matiek bola vydatá (88 %), 

štyri matky boli slobodné (8 %) a zvyšok predstavovali rozvedené matky (4 %). Početnejšiu 

skupina matiek (56 %) bola vysokoškolsky vzdelaná, 44 % z nich uviedla za najvyššie 

dosiahnuté stredoškolské vzdelanie. Priemerný vek matiek bol 30,9 rokov, z čoho najmladšia 

matka mala 24 rokov a najstaršia 42 rokov. Priemerný počet detí na jednu matku bol 1,66, 

pričom najviac detí v počte 4 mala 37-ročná matka. Odpovede matiek vzhľadom 

k zamestnaneckému statusu odhalili, že 64 % v čase výskumu pracovalo na pracovnú zmluvu, 

26 % bolo na materskej/rodičovskej dovolenke a 10 % z matiek bol nezamestnaných. 

Priemerný vek bezdetných študentiek bol 21,72 rokov, z čoho najmladšia študentka mala 19 

rokov a najstaršia študentka mala 28 rokov.  

 

10. Výsledky vo výskume materstva 

 

Cieľom tejto časti štúdie je priblížiť výsledky realizovaného výskumu materstva 

prostredníctvom jednotlivých kategórií. Na jej konci uvádzame rozdiely priemerov oboch 

skupín, kde je skupina matiek označená xM a skupina študentiek xS, a to v súvislosti 

s najväčšími rozdielmi a zhodami vo výpovediach respondentiek.  

 

                                                                                                                                                         
41

 Hodnotené položky: (1) zachováva/nezachováva profesijné a kultúrne kompetencie, ktoré boli skôr 

nadobudnuté; (2) získava/nezískava nové kompetencie a hodnoty; (3) je/nie je zodpovedné konanie; (4) je/nie je 

trpezlivé konanie; (5) je/je málo empatické a asertívne konanie; (6) je/je málo sebakontrolujúce konanie; (7) je 

sebecké/nesebecké konanie; (8) je/je málo sebaisté konanie; (9) je aktívne/pasívne konanie. 
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a.  Okolnosti raného materstva 

 

Túto výskumnú oblasť tvorilo (ako sme vyššie v texte spomínali) jedenásť skúmaných 

adjektív, resp. charakteristík materstva. V rámci prvej hypotézy sme predpokladali u oboch 

skupín, že materstvo: (1) nie je samozrejmé a logické; (2) nie je dané spoločenským tlakom 

a akceptované spoločnosťou; (3) nie je osobným nutkaním; (4) je únavné a fyzicky 

vyčerpávajúce; (5) neposkytuje dostatočný čas pre seba, partnera a domácnosť; (6) 

neposkytuje dostatočné finančné zdroje a s tým spojenú dostatočnú prítomnosť partnera 

v rodine; (7) je blízky vzťah matky a dieťaťa; (8) upevňuje, skvalitňuje manželstvo a vzťahy 

v širšej rodine; (9) je stretávanie sa s inými matkami; (10) neobmedzuje sociálne kontakty 

s priateľmi z predrodičovskej éry a napokon (11) nie je stereotypné a sociálne izolujúce. 

Výsledky nášho výskumu odhalili, že obe skupiny najviac súhlasili (pozitívne hodnotili) 

s tvrdením, že materstvo je blízky vzťah matky a dieťaťa (xM=1,08; xS=1,16). Naopak, 

nesúhlasili s tvrdením, že materstvo poskytuje dostatočné finančné zdroje a s tým spojenú 

dostatočnú prítomnosť partnera v rodine (xM=5,62; xS=5,02). Za pozitívne vnímali 

respondentky (podľa poradia priemerov) to, že materstvo: (1) je samozrejmé a logické 

(xM=1,46; xS=1,92); (2) upevňuje a skvalitňuje manželstvo a vzťahy v širšej rodine (xM=1,52; 

xS=2,1); (3) je stretávanie sa s inými matkami (xM=2,2; xS=3,14); (4) je osobným nutkaním 

(xM=2,54; xS=2,78). Respondentky negatívne hodnotili tvrdenia, že materstvo: (1) je dané 

spoločenským tlakom a akceptované spoločnosťou (xM=4,28; xS=4,48); (2) obmedzuje 

sociálne kontakty s priateľmi z predrodičovskej éry (xM=4,5; xS=4,1); (3) je únavné a fyzicky 

vyčerpávajúce (xM=4,88; xS=4,48); (4) neposkytuje dostatočný čas pre seba, partnera 

a domácnosť (xM=3,9; xS=4,36) a (5) je stereotypné a sociálne izolujúce (xM=3,7; xS=3,46).  

Na základe prezentovaných zistení môžeme skonštatovať, že medzi hypotézy, ktoré sa vo 

výskume nepotvrdili, patrili nasledujúce zistenia. Obe skupiny považujú materstvo: (1) za 

samozrejmé a logické; (2) za dané spoločenským tlakom a akceptované spoločnosťou; (3) za 

osobné nutkanie; (4) obmedzuje sociálne kontakty s priateľmi z predrodičovskej éry; (5) za 

stereotypné a sociálne izolujúce; (6) za neposkytujúce dostatočné finančné zdroje a s tým 

spojenú dostatočnú prítomnosť partnera v rodine.  

Naopak hypotézy, ktoré výskum potvrdil, boli zistenia, že materstvo: (1) je únavné 

a fyzicky vyčerpávajúce; (2) neposkytuje dostatočný čas pre seba, partnera a domácnosť; (3) 

neposkytuje dostatočné finančné zdroje a s tým spojenú dostatočnú prítomnosť partnera 

v rodine; (4) je blízky vzťah matky a dieťaťa; (5) upevňuje, skvalitňuje manželstvo a vzťahy 

v širšej rodine; (6) je stretávanie sa s inými matkami.  

 

b.  Emócie spojené s materstvom 

 

Skupina matiek aj vysokoškolských študentiek sociálnej práce zdieľali názor, že materstvo 

je spojené s pozitívnymi emóciami, o čom svedčia aj namerané hodnoty, ktoré potvrdili našu 

hypotézu. Obe skupiny hodnotili materstvo ako: (1) láskavé (xM=1,18; xS=1,24); (2) šťastné 

a radostné (xM=1,46; xS=1,68) a (3) spokojné (xM=1,66; xS=1,96). Na základe nameraných 

hodnôt môžeme pozorovať, že názory oboch skupín sa výrazne nelíšia.  

 

c.  Osobnostné vlastnosti matiek 

 

Deväť položiek v sémantickom diferenciáli bolo venovaných oblastiam, ktoré sme nazvali, 

osobnostné vlastnosti matky. Skupina matiek sa najviac prikláňala k názoru, že materstvo je 

zodpovedné konanie (xM=1,18). Na druhej strane skupina študentiek najviac súhlasila s 

tvrdením, že materstvo zachováva profesijné a kultúrne kompetencie (xS=1,24), čo bolo 

rozdielne s názorom matiek (xM=3,08). Druhým zaujímavým faktom u študentiek sociálnej 
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práce bolo zistenie, že síce zastávali názor, že materstvo zachováva skôr nadobudnuté 

kompetencie, k otázke získavania nových kompetencií a hodnôt počas materstva (xS=3,32) 

boli skeptickejšie.  

 Medzi ostatné charakteristiky materstva v spomínanej oblasti, podľa poradia priemerov 

oboch skupín, patrili tvrdenia, že materstvo: (1) je trpezlivé konanie (xM=1,48; xS=1,32); (2) je 

empatické a asertívne konanie (xM=1,88; xS=1,44); (3) je aktívne konanie (xM=1,58; xS=1,9); 

(4) je sebakontrolujúce konanie (xM=1,9; xS=1,58); (5) je sebecké konanie (xM=1,78; xS=2,24);  

a napokon, že (6) je sebaisté konanie (xM=2,74; xS=2,74).  

Namerané hodnoty ukazujú, že skupina matiek (v porovnaní so skupinou študentiek) mala 

negatívnejší názor na materstvo ako trpezlivé konanie, empatické a asertívne konanie 

a napokon sebakontrolujúce konanie. A naopak skupina študentiek negatívnejšie hodnotila 

materstvo ako aktívne a sebecké konanie. Obe skupiny rovnako považovali materstvo za 

sebaisté konanie. Sumárne môžeme skonštatovať, že tretia hypotéza sa vo výskume potvrdila.  

 

d.  Mýtus materstva 

 

Poslednou skúmanou oblasťou bola oblasť nazvaná mýtus materstva, ktorá predstavovala 

originálnu súčasť nášho sémantického diferenciálu. Otázka, na ktorú sme sa vo výskume 

snažili nájsť odpoveď, znela: sú v názoroch respondentiek prítomné mýty materstva? 

Vo výskume boli u oboch skupín respondentiek namerané nasledujúce hodnoty 

charakteristík materstva, ktoré tvrdili, že materstvo: (1) je pre ženstvo nevyhnutné (xM=1,62; 

xS=2,7) a (2) predpokladá dojčenie, starostlivosť a výchovu o dieťa/deti ako primárnu úlohu 

matiek (xM=0,84; xS=0,68), čím sa potvrdil náš predpoklad.  

Matky aj vysokoškolské študentky sociálnej práce považovali materstvo za nevyhnutné pre 

ženu, inými slovami (v súlade s Ruddickovou koncepciou) za základné poslanie žien, 

prirodzenú funkciu i najvyšší cieľ a naplnenie zmyslu života. Je však potrebné poznamenať, 

že študentky mali v tejto oblasti viac liberálnejšie hodnotenie, o čom svedčí nameraná vyššia 

hodnota (xS=2,7) v porovnaní so skupinou žien. Obe skupiny zdieľali názor (s podobnými 

nameranými hodnotami), že primárnou úlohou matky je dojčiť, starať sa a vychovávať deti, 

čo možno považovať v dnešnej hypermodernej dobe za nefunkčný a generáciami prenášaný 

rodový stereotyp.  

V prípade takéhoto vnímania sa materstvo redukuje na biologickú funkciu, ktorú 

potvrdzuje Fay (2002) názorom, že žena je iba vtedy plnohodnotnou ženou, keď je matkou. 

Z takéhoto chápania vzniká ideológia nazývaná mýtus materstva, ktorý bližšie popisujeme 

v úvode príspevku.  

 

Záver 

 

Táto výskumná štúdia bola špecifickým výskumom v oblasti materstva v podmienkach 

Slovenskej republiky. Odhalila, že respondentky vnímali negatívne šesť skutočností v rámci 

okolností raného materstva, konkrétne: tlak spoločnosti na rolu matky; obmedzenie sociálnych 

kontaktov s priateľmi z predrodičovskej éry; vyčerpanosť matiek; nedostatok času pre seba, 

partnera a domácnosť; stereotypnosť a sociálnu izolovanosť; nedostatočné finančné zdroje 

a s tým spojenú prítomnosť partnera v rodine. 

Ako vplýva tlak spoločnosti na rolu matky? Dochádza u matiek ku konfliktu rolí? Je 

narušené ich sociálne či materské fungovanie? Je potrebné, aby si sociálni pracovníci 

a pracovníčky položili a odpovedali (napríklad cez optiku teórií významných pre sociálnu 

prácu) na tieto otázky v prípadoch, keď identifikujú vo svojej praxi nesúlad očakávaní medzi 

požiadavkami prostredia a schopnosťami klientky (matky) zvládať tieto požiadavky. Takisto 

v prípade, kedy dochádza u klientky k rôznemu typu konfliktu rolí (v súvislosti s materskou 
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rolou), ktoré Merton (1957, in: Navrátil 2007) rozdeľuje na: konflikt medzi rolami, konflikt 

rolových očakávaní, dvojznačnosť roly a Ja-rola konflikt. Úlohou sociálnej práce by malo byť 

zvyšovať kapacitu (tzv. schopnosti zvládania) na strane klientok, čím sa minimalizujú 

poruchy sociálneho fungovania a materského fungovania pri výkone rolí.  

 Ďalšie dve (negatívne hodnotené) skutočnosti raného materstva, konkrétne obmedzenie 

sociálnych kontaktov s priateľmi z predrodičovského obdobia a sociálna izolovanosť 

súvisiaca so stereotypnosťou, spolu nepochybne súvisia. Tak, ako už bolo v úvode príspevku 

zdôraznené, v súčasnosti je sociálna izolovanosť žien jedným z fenoménov hypermodernej 

doby súvisiacim s nárastom individualizácie. Sociálna izolácia má potom výrazný vplyv na 

osobnosť matiek a ich samotné sociálne fungovanie. Domnievame sa, že sociálna práca by aj 

v tejto oblasti mohla zohrať významnú úlohu. Napríklad v súvislosti s tvorbou a realizáciou 

voľnočasových a prednáškových aktivít pre rodiny s deťmi v komunitných centrách (a iných) 

ďalej poradenskou činnosťou a ďalšími odbornými činnosťami, ktoré sú v rezervoári sociálnej 

práce.  

Za ďalšie negatíva raného materstva boli považované vyčerpanosť matiek a nedostatočný 

čas pre seba, partnera a domácnosť. Na základe týchto skutočností sa do diskusie objavili 

ďalšie otázky, ktoré by mali sociálni pracovníci vo svojej praxi reflektovať, a síce: využívajú 

matky v starostlivosti o dieťa dostatočnú sociálnu oporu? Sú sociálne izolované? Praktikujú 

matky starostlivosť o seba v ranom materstve? Je rola matiek aktívnou rolou?  

Oblasť finančného zabezpečenia a (ne)prítomnosť partnera v rodine bola všetkými 

skúmanými matkami vnímaná najviac problematicky. Zastávame názor, že zmeny v tejto 

oblasti na národnej úrovni v legislatívnych opatreniach sú nevyhnutnosťou. Je potrebné si 

položiť otázku: je výška rodičovského príspevku na Slovensku dostatočná na zabezpečenie 

dôstojného života matiek a ich detí? Ako ovplyvňuje neprítomnosť partnera v rodine jej 

funkciu?  Aký vplyv má odlúčenie partnera od rodiny na jednotlivých jej členov? 

A napokon: je skutočne materstvo pre ženstvo nevyhnutné? Je v súčasnej hypermodernej 

dobe (Lipovetsky 2013) považované dojčenie, starostlivosť a výchova o deti za primárnu 

úlohu matiek? Tieto otázky boli pre našu štúdiu kľúčové, zisťovali sme nimi, či v názoroch 

respondentiek sú prítomné mýty materstva.  Ich odpoveď znela kladne. Možno predpokladať, 

že takéto vnímanie biologického konceptu materstva (mýtu materstva) v dnešnej spoločnosti 

naďalej rozvíja stáročiami generované nefunkčné stereotypy o ženskej a mužskej role, čím sa 

napĺňa negatívny transgeneračný transfer vo vnímaní rodiny. 

Tieto, ako aj ďalšie otázky týkajúce sa materstva vnímame ako podnetné pre ďalšie 

empirické skúmanie v oblasti sociálnych vied, konkrétne v oblasti sociálnej práce, z dôvodu 

marginalizácie materstva, ktoré sa týka prevažnej skupiny dospelých žien.  
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