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Abstrakt 

Konferencia motivovala autorku príspevku hľadať vo svojom okolí príklady, ktoré by plnohodnotne naplnili 

obsah témy materstva, ako pozitívnej hodnoty a akcentovali mieru jeho prežívania. Príspevok využíva stratégiu 

metódy priameho rozhovoru. 
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Abstract 

The author of conference was motivated to look for examples in close area that would fully meet the content 

themes of motherhood as a positive value and accentuated the experiencing rate. Post uses a strategy of using 

methods of direct interview. 

 

Key words: Experiencing. Motherhood. Qualitative research. Motherhood. Interview. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1. Materstvo a jeho prežívanie 

 

Človek je spoločenskou bytosťou, ktorá od raného detstva vyrastá v spoločnosti ostatných 

ľudí a je nimi vo všetkých smeroch ovplyvňovaná. Platí to aj pre oblasť percepcie. Mnohé 

podnety sa tu učia vnímať určitým spôsobom, dávať im nejaký význam. Tento vplyv sa môže 

prejaviť vo vzťahu k akýmkoľvek podnetom. Sociálne podmienené môže byť vnímanie 

priestoru, pohybu, materiálnych objektov a pod. Špecifické sociálne skúsenosti a aktuálny tlak 

názoru skupiny môže viesť ku skreslenému vnímaniu, a často môžeme brať do úvahy viac 

tlak skupiny či spoločnosti než zjavné znaky vnímanej skutočnosti. Koncept percepcie je 

možné aplikovať na oblasti vnímania. Materstvo je prirodzeným údelom ženy. Každá žena sa 

s týmto faktom vyrovnáva rôznym spôsobom. Jej pocity a vzťah k materstvu ovplyvňuje 

mnoho faktorov, ako sú životné hodnoty, potreby, skúsenosti z primárnej rodiny, spoločenské 

konvencie, plány, sociálna situácia. Všeobecne je toto obdobie materstva chápané ako 

najkrajšie a najdôležitejšie v živote ženy. Na druhej strane je potrebné dodať, že je taktiež 

jedno z najnáročnejších (Zátopková 2013, in: Petrášová a Bartáková 2009).  

„Vnímanie umožňuje poznať a orientovať sa v aktuálnej situácii. Ide o aktívny a selektívny 

proces, spojený so špecifickým spôsobom spracovania participovaných podnetov, na ktorých 

sa úzko podieľajú aj ďalšie psychické funkcie. Vnímanie sa vyvíja v interakcii s ostatnými 

poznávacími procesmi a je ovplyvnené predovšetkým dosiahnutou úrovňou rozumových 

schopností. Vnímanie je taktiež ovplyvnené aj sociálno-kultúrnou skúsenosťou, ktorá určuje 

ako budú určité javy interpretované“ (Vágnerová 2005, s. 60-61). 

Zodpovedné za prežívanie, vnímanie i premýšľanie sú nielen hormonálne a biochemické 

zmeny, ktoré prebiehajú v tele matky. Ako sa žena v období tehotenstva, počas pôrodu i po 

pôrode cíti, ovplyvňuje veľmi veľa ďalších faktorov. Dôležitú úlohu hrá aj to, akých mala 

doteraz priateľov, za koho sa vydala, prípadne nevydala, za akých okolností bolo dieťa 
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splodené. Osobnosť každého je štruktúrovaná od detstva. Na človeka vplývajú dve až tri 

generácie jeho predkov a spôsob, akým žili. Od toho sa odvíja prakticky všetko, prežívanie 

seba samej, materstva, sexuality, partnerstva. 

Počas pôrodu, ktorý je vždy dôležitou udalosťou a životnou zmenou, sa potom psychický 

tlak z nazbieraných zážitkov môže uvoľniť a prejaviť sa prehnanými reakciami a prežívaním. 

Rôzne problémy, ktoré ostali v nevedomej forme nespracované, sa môžu odraziť aj vo vzťahu 

k vlastnému dieťaťu (Švihranová 2011). 

 

2. Kvalitatívny výskum materstva 

 

Vo výskume vychádzame zo skutočnosti, že predmetom v sociálnych vedách je spoločnosť 

ako sociálna realita. Sociálna realita je špecifická forma bytia, ktorá sa vyvinula evolúciou 

z prírody. Z pohľadu vedeckej abstrakcie a špecifikácie je sociálna realita natoľko odlišnou 

formou bytia, že spoločnosť je relatívne samostatným systémom, ktoré sa podstatne líši od 

neživých prírodných systémov. Podstatnou odlišnosťou je predovšetkým schopnosť 

sociálneho indivídua racionálne myslieť, rozhodovať sa, stanoviť si ciele ako anticipované 

výsledky vedomej činnosti. Zmienené stránky problému majú podstatný dopad na 

metodologické prístupy v spoločenskom skúmaní, podľa ukazovateľov dejín metodológie. 

Úlohou spoločenských vied je vedieť zákony odhaliť, definovať a vedieť prostredníctvom 

vedeckej explanácie vysvetliť podstatu vedeckého problému.  

Každá veda či vedný odbor sa zaoberá problematikou výskumu.Výskum je istá forma 

získavania poznatkov o veciach a javoch. Je prostriedkom, ktorý nám umožňuje získavať 

odpovede na otázky, ktoré sú pre nás dôležité. Využitie výskumu je veľmi široké (Lovaš 

2001). Špecifiká sociálneho výskumu sú dané povahou riešených problémov. Podobne ako 

v iných oblastiach, aj v tomto prípade je výskum ako fáza poznávacieho procesu založená na 

empirickom kontakte s realitou. A to konkrétne s jej sociálnym rozmerom, so svetom 

sociálnych fenoménov a skúmanie smeruje od jeho javovej stránky k poznaniu a pochopeniu 

hlbších súvislostí.  

Sociálne výskumy sa zaoberajú prvkami, javmi, procesmi a ich vzájomnými vzťahmi, 

ktoré sú súčasťou sociálnej skutočnosti a spoluvytvárajú reálnu podobu. Premetom týchto 

výskumov väčšinou bývajú interakcie jedincov a rozličných sociálnych zoskupení ako vo 

vnútornom tak aj externom prostredí. Všetky výskumné úlohy majú svoje špecifiká. 

Predovšetkým je pre ne typický značný stupeň neurčitosti, to znamená, že skúmanie javu 

nezaručuje, že sa výskumník dopátra jeho podstaty. Čo je v sociálnej skutočnosti sledované, 

obvykle býva výsledkom pôsobenia radu faktorov. Akýkoľvek skúmaný sociálny aspekt je 

vždy súčasťou širšieho kontextu väčšieho poľa sociálneho sveta, ktorý je viacdimenzionálny 

a súčasne neustále premenlivý (Reichel 2009, s. 38).  

Cieľom výskumov a využitia výskumných metód nie je rozvoj vedy,  nové vedecké 

poznatky, ale riešenie problémov prospech spoločnosti i sociálnej práce.  Charakterizovaním 

výskumu ako spôsobu poznávania a hľadania odpovedí na otázky je vymedzený obsah 

konkrétneho textu. Jeho cieľom je poskytnúť základné informácie o tom, čo je výskum, akú 

môže mať podobu, ako sa postupuje pri jeho uskutočňovaní a ako sa využíva, a to aj 

v súvislosti s vedeckým poznaním aj s jeho aplikovaným použitím. Obsahuje popis 

výskumného popisu, námetu, sformulovania zámeru, problému, hypotéz, popis prípravy 

projektu po získanie údajov, ich analýzy a interpretáciu (Lovaš 2001).   

Všeobecná charakteristika výskumu hovorí, že výskum umožňuje zisťovať nové poznatky, 

získavať odpovede na otázky, ktoré je z rôznych dôvodov potrebné hľadať. Pre pochopenie 

povahy výskumu a jeho možností je dôležité vedieť, aký charakter poznatkov výskum 

prináša. Súvisí to so spôsobom myslenia a tvorí hľadanie odpovedí na otázky prostredníctvom 

výskumu. Hovoríme o istej filozofii poznávania pri výskume (Lovaš 2001). 
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Kvalitatívni výskumníci používajú väčšinou tieto tri typy dát: dáta z rozhovoru, dáta 

z pozorovania a dáta z dokumentov. Práca je prevažne so slovným textom. Niektorí autori 

tento znak považujú za hlavný rozlišujúci ukazovateľ kvalitatívneho a kvantitatívneho 

prístupu. Disman (1998) hovorí, že kvalitatívny prístup je „nenumerický“ kedy sa pracuje 

prevažne so slovami. V takomto prípade sa hovorí o kvalitatívnych dátach (slová), ale nesmie 

sa zabúdať, za akým účelom a akým spôsobom boli dáta získané (či štandardizovaným alebo 

pološtrukturovaným rozhovorom). 

Ďalším  smerodajným ukazovateľom kvalitatívneho prístupu je spôsob analýzy dát. Takéto 

definície hovoria, že pomocou kvalitatívneho prístupu môžeme získať nielen rozličné dáta 

(poznámky z terénu, dlhé výpovede respondentov), ale že tieto dáta musíme analyzovať 

a interpretovať inými postupmi, ako využíva kvantitatívny prístup a na základe toho získame 

odlišné typy záverov (Chrástka 2007). Analýza dát v kvalitatívnom prístupe je odlišná od 

analýzy v kvalitatívnom prístupe, kde sa aplikujú vopred určené kategórie k dátam podľa 

stabilných pravidiel. Kvalitatívna analýza a interpretácia dát je hľadaním sémantických 

vzťahov medzi nimi a spájaní deskriptívnych kategórií do logických celkov. 

Kvalitatívny prístup (Švaříček 2007) je proces skúmania javov a problémov v autentickom 

prostredí s cieľom získať komplexný obraz javov založených na hlbokých dátach 

a špecifickom vzťahu medzi výskumníkom a účastníkom výskumu. Zámerom výskumníka, 

ktorý realizuje kvalitatívny výskum, je prostredníctvom celého radu postupov a metód odhaliť 

a reprezentovať to, ako ľudia chápu, prežívajú a vytvárajú sociálnu realitu. Činnosť 

kvalitatívneho výskumníka sa odohráva v dvoch rozdielnych smeroch. Jeden smer núti 

výskumníka konať v momentálnej situácii. V takomto prípade hovoríme o výskume, ktorý je 

premenlivý, striedajú sa fázy, kedy sa výskumník drží vopred určeného plánu s fázami, kedy 

hľadá použiteľné riešenia problémov a situácií, ktoré na začiatku nepredpokladal. Na druhej 

strane sa výskumník musí držať vopred stanoveného plánu. Ďalšími dôležitými bodmi 

výskumu je stanovenie cieľov, správna formulácia výskumného cieľa, definovanie kľúčových 

konceptov a formulácia výskumných otázok, rozhodnutie výberu výskumnej vzorky, 

rozhodnutie výberu zberu dát. 

 

3. Metodológia získavania údajov kvalitatívneho výskumu materstva 

 

Keďže zvolená skúmaná problematika sa venuje materstvu ako pozitívnej hodnoty, pre 

ďalšie získavanie údajov bol zvolený kvalitatívny výskum, prostredníctvom metódy 

rozhovoru s vybranou vzorkou matiek. Materstvu z pohľadu kvalitatívneho výskumu sa 

venoval Inštitút pre verejné otázky na prelome rokov 2005 a 2006 na tému  rodiny, materstva 

a práce. V tomto mapovaní bolo oslovených 31 matiek z rôznych regiónov Slovenska, 

vidieckeho i mestského prostredia v rôznom veku (od 18 po 39 rokov) s jedným až troma 

deťmi, žijúcich v rôznom rodinnom stave (vydaté, slobodné i rozvedené). Rozhovory boli 

vedené na základe vopred pripraveného okruhu otázok. Výskumníčky IVO viedli rozhovory 

prevažne v domácom prostredí respondentiek. Pri výbere častí rozhovorov, ako aj príbehov 

jednotlivých respondentiek, autorky brali do úvahy rôzne javy v rámci skúmanej témy, ako aj 

pestrosť prostredí a sociálno-demografických znakov respondentiek typu hodnotová 

orientácia, miesto bydliska (vidiek/mesto), rodinný stav (úplná/neúplná rodina), vzdelanie 

(nižšie/vyššie vzdelanie), profesia (manuálna/duševná práca), počet a vek detí (1 až 3 deti, 

predškolský/školský vek).  Oslovené boli energické ženské osobnosti s rozdielnym 

kultúrnym, hodnotovým, profesionálnym a rodinným zázemím pre čo najpestrejšiu 

autobiografickú spoveď o svojom materstve. Popri bežných javoch v živote matky 

neodmysliteľne prepojenom na ďalších aktérov v rodine, venovali autorky pozornosť aj menej 

typickým javom. V niektorých prípadoch nebolo pre autorky jednoduché nájsť jednoznačný 
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vzor pre interpretáciu dát, a preto sa pozornosť zamerala na optiku matky, ktorá je prirodzene 

subjektívna a ovplyvnená situačnými faktormi.  

Predmetná výskumná štúdia je zameraná na materstvo z rôznych uhlov. Jednotlivé kapitoly 

sú plné spovedí matiek, ktoré prostredníctvom rozhovoru tlmočia svoje skúsenosti 

v jednotlivých oblastiach z roly matky. 

Autorka zvolila pre metódu získania údajov rozhovor, ktorý, ako bolo vyššie spomenuté, je 

často používanou metódou zberu dát v kvalitatívnom výskume (tak ako v publikácii Matky 

sami sebou.) Zber dát bude získavaný pomocou rozhovoru, ktorý bude vhodným 

prostriedkom komunikácie medzi výskumníkom a participantom. Rozhovorom budú 

získavané údaje o súčasných postojoch matiek v porovnaní s minulosťou. Rozhovor bude 

vedený štandardizovanou formou, teda otázky a scenár priebehu rozhovoru budú vopred 

určené.  

Rozhovor má veľa spoločných znakov s dotazníkom. Avšak sú medzi nimi významné 

rozdiely. V prvom rade rozhovor umožňuje nadviazať osobný kontakt výskumníka 

s respondentom. To vytvára priestor pre získavanie širších a hlbších informácií. Rozhovor je 

časovo náročnejší, čo sa týka spracovania. Je možné stretnúť sa aj s označením pre rozhovor 

in-depth interview (Lovaš 2001). Prostredníctvom hĺbkového rozhovoru sú skúmaní členovia 

určitého prostredia, špecifickej sociálnej skupiny s cieľom získať rovnaké pochopenie 

jednania udalostí, ktorým disponujú členovia danej skupiny (Jařábek 1992). Prostredníctvom 

otvorených otázok môže výskumník porozumieť pohľadu iných ľudí, bez toho, aby ich 

obmedzoval výberu ako v dotazníku. Rozhovor umožňuje zachytiť výpovede a slová v ich 

prirodzenej vypovedanej podobe, čo je jedným zo základných princípov kvalitatívneho 

výskumu. 

Rozhovor je do určitej miery štrukturovaná konverzácia, ktorú výskumník riadi pomocou 

hlavných, nadväzujúcich a pátracích otázok. Pri rozhovore je na jednej strane výskumník, 

ktorý prichádza do iného prostredia, aby výskum mohol zrealizovať, v takomto vzťahu vzniká 

značná odlišnosť roly respondenta a výskumníka, ako je to aj v tomto konkrétnom prípade.  

 V nami realizovanom výskume v tematike materstva budú hlavné otázky vychádzať 

z hlavnej výskumnej otázky, ktorá bude špecifikovaná na začiatku výskumu. Okruhy, ktorým 

sa bude výskum venovať, budú napríklad vnímanie a prežívanie materstva, zorientovanie sa v 

roly matky a iné. 

Otázky, ktoré budú prevažne zvolené pre tento konkrétny výskum, budú otvorené, tým 

poskytujú možnosť dlhšej odpovede. Povzbudzujú k rozprávaniu, podporujú budovanie 

vzťahu, odkrývajú pocity, umožňujú vhodne riadiť konverzáciu (Žilová 2000). 

Zvolenou výskumnou vzorkou budú matky rôznej vekovej, spoločenskej kategórie 

s rozličným pohľadom na konkrétne otázky. Kvalitatívny výskum poskytuje rámec, v ktorom 

môFžu respondenti vysloviť vysvetlenia svojich prístupov, ktoré im umožnia práve otvorené 

otázky. Rozhovor však môže obsahovať aj uzavreté otázky, ktoré nevytvárajú priestor pre 

voľné vyjadrenie, nakoľko sa požadujú konkrétne údaje. Každý výskum čaká na svoj prínos 

a záver. Postupným odhaľovaním obsahu témy materstva a jeho prežívania s vybranou 

skupinou matiek bude zistiť nielen pozitívne a negatívne dopady rodičovstva a materstva ako 

sociálnej inštitúcie. Prostredníctvom využitia výskumných metód a následných zistení sa 

snažiť o riešenie nevhodných a negatívnych dopadov, ktorých sa môžu rodičia dopustiť. 

Východiskom práce je vzťah matky a dieťaťa, materstvo a jeho prežívanie a preto analýza 

tejto témy bude založená na konštruktívnom pohľade na realitu.  

 

Záver 

  

Rozmanitosť v metodologických prístupoch, tak ako aj jeho používanie, môže byť 

inšpirujúce pre každého autora, ktorý sa zaoberá otázkou výskumu. Cieľom príspevku, ktorý 
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sme predstavili, bolo predstaviť, že kvalitatívny výskum nie je len záležitosťou talentu, 

intuície a improvizácie výskumníka, ale že má svoje ustálené a systematizované postupy. 

Tento výskum sa z hľadiska metodológie stáva v istom zmysle hodnotením súčasného 

spoločenského usporiadania a hodnotenia materstva s pozitívami a negatívami zo strany 

spoločnosti. Snahou bude zachytenie obrazu materstva v hraniciach materstva ako pozitívnej 

hodnoty. 
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