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Abstrakt 

Projekt je venovaný problematike prežívania osamelosti u adolescentov v súvislosti so 

sociálne rizikovým správaním. Cieľom práce je v teoretickej rovine uskutočniť 

teoretickú analýzu pojmov osamelosť, jednotlivých druhov osamelosti, sociálneho 

prostredia adolescenta, súvislosti s absenciou sociálnej opory a sociálnej siete 

mladého jednotlivca, ktoré následne môže viesť k rizikovému správaniu. V empirickej 

rovine uskutočniť výskum prežívania osamelosti adolescentov, ich sociálnej opory so 

zámerom vzťahovať prežívanie osamelosti a nedostatku sociálnej opory k výskytu 

jednotlivých druhov sociálne rizikového správania a pokúsime sa preukázať, že 

sledované premenné môžu byť ukazovateľom a prediktorom sociálne rizikového 

správania adolescenta. V aplikačnej rovine navrhnúť také intervenčné postupy 

sociálnej práce, ktoré by umožnili intervenciu u adolescentov ako prevenciu 

rizikového správania. 

 

Kľúčové slová: Osamelosť. Sociálna opora. Sociálne rizikové správanie. 

Adolescencia. Rodina. Škola. Rovesnícke skupiny. 

 

Abstract 

A project dealing with the issue of experiencing loneliness in adolescents in relation 

to social risk behaviour. The objective of this thesis on the theoretical level is to 

conduct a theoretical analysis of the term loneliness, specific types of loneliness, the 

social environment of an adolescent person in relation to the absence of social support 

and social network of a young person, which in consequence might lead to risk 

behaviour. On the empirical level the thesis aims at the research of experiencing 

loneliness in adolescent people and their social support with the purpose of relating 

these to the existent types of social risk behavior. The thesis will also intend to prove 

that the observed variables can be an indicator and predictor of social risk behaviour 

in adolescent people. On the application level, the objective of this thesis is to outline 

intervention procedures in social work that would enable an intervention in 

adolencents as a prevention of risk behaviour. 

 

Keywords:  Loneliness. Social support. Social risk behaviour. Adolescence. Family. 
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Úvod 

Osamelosť je v dnešnej dobe veľmi aktuálnou problematikou. Je súčasťou 

každého jednotlivca. Faktory, ktoré vplývajú na vznik pocitu osamelosti sú 

rôzne, s čím súvisí dnešný rýchly životný štýl a zvyšovanie životných 

nárokov. Z toho vyplýva, že ohrozený môže byť každý. Nie každý si však vie 

pomôcť a nie každý vie, kde má hľadať pomoc. Pocit osamelosti a jeho 

prežívanie môže v živote adolescentného jednotlivca ovplyvňovať sociálne 

správanie a môže vyústiť do sociálne rizikového správania, ktorým sú 

nelátkové i látkové závislosti, poruchy príjmu potravy, agresia, násilie, 

šikana, predelikventné správanie, páchanie trestnej činnosti, sexuálne 

rizikové správanie.  

 

1. Vymedzenie cieľa a problému výskumu 

V súčasnosti je sociálne rizikové správanie v adolescencii mnohými 

autormi považované za normatívnu súčasť vývinu. „Tento názor sa opiera 

o skutočnosť, že rizikové správanie v adolescencii je veľmi rozšírené – až 50 

% adolescentov sa v priebehu dospievania zapojí aspoň do jednej z foriem 

rizikového správania (Dryfoos 1990, Smart et al. 2004), má určité typické 

prejavy – fajčenie marihuany, vandalizmus (Silbereisen a Noack 1988, 

Bonino, Cattelino, Ciairano 2005) a po dosiahnutí dospelosti v prevažnej 

väčšine samo odznie (Moffit 1993, Moffit et al. 2001, Moritz, LeBlanc 

2005).“ (In: Blatný et al. 2006, s. 297-298). Dôležité je skúmať s akými 

faktormi súvisí sociálne rizikové správanie dospievajúcich jednotlivcov. 

Predpokladáme, že jedným z rizikových faktorov môže byť prežívanie 

osamelosti. I keď v niektorých prípadoch ako sme uviedli v dospelosti 

rizikové správanie odznie, nie je to pravidlo a môže mať negatívne dôsledky 

nielen na jednotlivca, ale i rodinu a celú spoločnosť. Výskumné zistenia 

môžu pomôcť k predchádzaniu vzniku tohto nežiaduceho stavu  v 

spoločnosti. 

Osamelosť sa týka nášho vnímania sociálnych interakcií a ich 

charakteristík a vyskytuje sa vtedy, keď určitá osoba považuje svoje 

zapojenie do sociálnych vzťahov za menej uspokojivé, slabšie ako by si 

želala. Vychádzajúc z toho existujú jednotlivci, ktorým stačí málo kontaktov 

s inými a necítia sa osamelí a sú i takí, ktorým ani veľký počet kontaktov 

nepomáha prekonať osamelosť. Dôležitá je však kvalita existujúcich 

vzťahov. Osamelosť neznamená to isté ako samota. Samota je objektívny 

stav, ktorý vieme identifikovať ľahko zvonku. Osamelosť je subjektívny 

zážitok. Je vo všeobecnosti výsledkom percipovania istej nedostatočnosti                     

v interpersonálnych vzťahoch a je nepríjemná (Výrost a Slaměník 2001). 

Poznáme štyri druhy osamelosti, a to kognitívnu, behaviorálnu, 

emocionálnu a existencionálnu osamelosť (Žiaková 2008). 
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Jedným z faktorov osamelosti je sociálna opora, ktorá zo všeobecného 

uhla pohľadu predstavuje množstvo vzťahov, ktoré jednotlivec má s osobami 

vo svojom okolí. Môžu mu byť nápomocné pri riešení životných situácií, 

ktoré sú bežné i závažné (Baumgartner a Adamková 2002). Sociálna opora 

„umožňuje jedincovi sa sociálne integrovať, vytvárať si identitu, budovať si 

sebadôveru a udržiavať ju, regulovať city, pomáha mu pri zvládaní záťaže, 

umožňuje sociálnu kontrolu a riadenie“ (Mareš 2004, s. 285). Sociálna opora 

je taktiež „súhrnným vyjadrením informácií alebo aktuálneho konania, ktoré 

vedie jednotlivca k presvedčeniu, že si ho ostatní vážia, stoja o neho 

a v prípade potreby sú mu ochotní poskytnúť pomoc a starostlivosť“ 

(Žiaková 2005, s. 201). Sociálna opora môže nadobúdať rozmanité formy, 

a to: hmatateľnú pomoc a oporu, emocionálnu a informačnú oporu. Môže byť 

ponímaná v dvoch kategóriách, ako spokojnosť so sociálnou oporou a ako 

veľkosť sociálnej siete  (Mesárošová et al. 2007). 

Sociálna sieť obsahuje šesť hlavných kategórií: rodina (rodičia, starí 

rodičia, príbuzní), blízki priatelia, susedia a pracovné vzťahy (spolužiaci, 

kolegovia, nadriadení, podriadení), komunita a profesionáli (všetci, na 

ktorých sa ako na odborníkov obraciame (lekári, psychológovia, sociálny 

pracovníci, učitelia)) (Kebza 2005). Jednotlivci môžu mať rozsiahlu sieť 

vzťahov s členmi rodiny a s inými ľuďmi a predsa sa môžu cítiť osamelí, ak 

chýba  v týchto vzťahoch prvok intímneho zblíženia, resp. zdieľania (Žiaková 

2008). 

Rodičia sú pre dieťa najprirodzenejším zdrojom sociálnej opory. 

Pomáhajú mu zvládať problémy a nástrahy života. Rodina zmobilizuje svoje 

vnútorné zdroje a snaží sa pomôcť dieťaťu prekonať záťažovú situáciu. 

Rodina takisto kontaktuje ľudí, inštitúcie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

vzniknutej situácie. Problémy začínajú vtedy, ak sa záťažová situácia 

nezlepšuje a trvá dlho (Mareš 2001). Rodina je najdôležitejšou sociálnou 

štruktúrou pre predikciu rizikového správania. Medzi faktory rodinného 

prostredia, ktoré súvisia s rizikovým správaním, zaraďujeme štruktúru 

rodiny, socioekonomický status, osobnostné charakteristiky členov rodiny, 

spôsob výchovy, vzťahy medzi členmi rodiny a ďalšie (Macek 2003). 

Škola, školské prostredie je prostredím, kde sa dospievajúci, okrem 

rodinného prostredia, najčastejšie pohybuje. Zdrojom sociálnej opory žiaka v 

škole je učiteľ alebo rovesníci. Ak má učiteľ poskytovať sociálnu oporu 

žiakovi a ak má dať žiak učiteľovi najavo, že sociálnu oporu potrebuje, musí 

medzi nimi vzniknúť špecifický vzťah. U učiteľa ide predovšetkým                          

o sympatie k žiakovi, dostupnosť a spoľahlivosť učiteľa, cit pre žiaka a 

pohľad do situácie (Mareš 2003). Za významný rizikový faktor vo vývoji 

problémového správania sa považujú nejasné školské normy, 

dezorganizované školské prostredie, ktoré neposkytuje pocit bezpečia 

a príjemné zážitky (Orosová et al. 2007). V školskom prostredí si adolescent 

buduje sociálne vzťahy s rovesníkmi. 
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Funkcia rovesníckych skupín môže byť prejavená sociálnou oporou, ktorá 

sa nemusí prejavovať len v záťažových situáciách a je dôležitou súčasťou 

života adolescentov. Príkladom môže byť pomoc s prípravou na vyučovanie 

či spoločným trávením voľného času (Krejčová 2011). Rovesnícke skupiny 

majú v období dospievania na adolescenta silný vplyv najmä v rámci vzťahov 

v danej skupine a viac či menej daného jednotlivca ovplyvňujú. 

Cieľom práce je rozpracovanie problematiky v teoretickej rovine, ktorej 

súčasťou je autorský výskum, výsledky výskumu a ich spracovanie. 

V dizertačnej práci sa opierame o pramene a odbornú literatúru našich 

i zahraničných autorov. Empirická časť práce je zameraná na zistenie 

prežívania osamelosti adolescentov, ich sociálnej opory so zámerom 

vzťahovať prežívanie osamelosti a nedostatku sociálnej opory k výskytu 

jednotlivých druhov sociálne rizikového správania a pokúsime sa preukázať, 

že sledované premenné môžu byť ukazovateľom a prediktorom sociálne 

rizikového správania adolescenta. Na základe analýzy výsledkov navrhneme 

odporúčania pre prax, ktoré by umožnili intervenciu u adolescentov ako 

prevenciu rizikového správania, napr. využitím rovesníckych skupín. 

Pre realizáciu tohto výskumného zámeru sú pre nás významné 

nasledujúce výskumné otázky: Aká je miera emocionálnej a sociálnej 

osamelosti adolescentov na stredných odborných školách? Aká je miera 

emocionálnej a sociálnej osamelosti adolescentov na gymnáziách? Aká je 

miera emocionálnej a sociálnej osamelosti adolescentov na vysokých 

školách? Súvisí vysoká miera emocionálnej a sociálnej osamelosti s nízkou 

mierou vnímanej sociálnej opory zo strany rodiny a priateľov? Počas 

adolescencie prechádza jednotlivec do dospelosti. Práve toto obdobie súvisí s 

množstvom náročných úloh. Sú to zmeny, pri ktorých mladí ľudia zažívajú 

konflikty, pocity úzkosti, osamelosti a nezdaru. Adolescencia je taktiež 

obdobím sociálnych kontaktov a aktívneho spoločenského života, ale i 

napriek tomu je možné tvrdiť, že je obdobím života s vysokým rizikom 

prežívania jednotlivých foriem osamelosti. Rizikovými oblasťami sú najmä 

kríza sexuálneho vývinu, kríza telesnej schémy, kríza identity a sebaúcty, 

kríza autority, konfrontácia s dospelým, suicidálna kríza. Mladý človek je 

často konfrontovaný s vývinovými krízami práve v interpersonálnych 

vzťahoch. Vývinové krízy vníma mladý jednotlivec ako miesto zmeny, kde 

sa zastaví iba na určitú dobu alebo pokračuje cestou rastu (Žiaková et. al 

2008). Ak sa na jednom z týchto miest zastaví a neprekoná krízu, môže to 

viesť k sociálne rizikovému správaniu, ktorými sú ako sme v úvode uviedli 

nelátkové a látkové závislosti, poruchy príjmu potravy, agresia, násilie, 

šikana, predelikventné správanie, páchanie trestnej činnosti, sexuálne 

rizikové správanie. 
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2. Hlavná hypotéza 

Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi prežívaním jednotlivých 

druhov osamelosti, nedostatkom sociálnej opory s výskytom rizikového 

správania adolescentov. 

 

3. Predpokladané použitie metód a metodík 
Mieru emocionálnej a sociálnej osamelosti budeme zisťovať 

prostredníctvom nástrojov na meranie osamelosti NLS - Loneliness scale 

(Gierveld, Tilburg 1999) – dosiahnuté skóre 3 a viac bodov (z celkového 

počtu 6 bodov v emocionálnom skóre) zaradí respondenta/tku do kategórie 

„emocionálne osamelý/á“, ak dosiahne 2 a viac bodov (z celkového počtu 5 

bodov  v sociálnom skóre v dotazníku NLS) zaradí sa respondent/tka do 

kategórie „sociálne osamelý“.  

Na zisťovanie vnímanej miery sociálnej opory použijeme 

štandardizovaný dotazník MSPSS - Multidimensional Scale of Perceived 

Social Support. Pracovať budeme s jeho slovenskou verziou (Chylová-

Krokavcová 2009). Dotazník sa skladá z 12 položiek, v ktorých respondenti 

hodnotia vnímanú sociálnu oporu z nasledujúcich zdrojov: rodina, priatelia 

a iné dôležité osoby. Respondenti vyjadrujú mieru súhlasu, resp. mieru 

nesúhlasu s každým výrokom podľa Likertovej hodnotiacej stupnice (1 – 

úplne nesúhlasím, 2 – nesúhlasím, 3 – skôr nesúhlasím, 4 – neviem, 5 – skôr 

súhlasím, 6 – súhlasím, 7 – úplne súhlasím). Štandardizovaný dotazník 

MSPSS bol navrhnutý tak, aby meranie vnímanej sociálnej opory zahŕňalo 

všetky tri zdroje spolu aj samostatne: subškála zameraná na rodinu (položky 

č. 3, 4, 8 a 11), subškála zameraná na priateľov (položky č. 6, 7, 9 a 12) a 

subškála zameraná na iné dôležité osoby (položky č. 1, 2, 5 a 10).  

Sociálne rizikové správanie u adolescentov budeme zisťovať 

prostredníctvom vybranej škály rizikového správania v oblastiach: 

konzumácia alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie marihuany, drog, poruchy 

príjmu potravy, problémové správanie, delikvencia pomocou 

dotazníka SAHA - The Social and Health Assessmen, ktorý sleduje popri 

samotnom rizikovom správaní (antisociálne správanie, užívanie látok, 

sexuálne rizikové správanie) i široké spektrum psychosociálnych faktorov, 

ktoré môžu s rizikovým správaním súvisieť (rodinné zázemie, školské 

prostredie, šikana, kvalita prostredia). Pre potreby nášho výskumu bude 

použitá skrátená a do slovenčiny preložená úprava českej verzie dotazníka. 

Dotazníky budú doplnené o sociálno-demografické údaje. Na opis vzorky 

bude použitá deskriptívna štatistika. 

 

4. Výber výskumnej vzorky 

Výskumnú vzorku pre realizáciu uvedeného výskumného zámeru budú 

tvoriť adolescenti vo veku od 15 rokov po ukončenie vysokoškolského 

štúdia. Pri výbere výskumnej vzorky budeme postupovať podľa 
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predpokladov, že osamelosť súvisí s rizikovým správaním adolescentov. 

Výskumný súbor bude získaný pomocou náhodného výberu, ktorý bude 

založený na dostupnosti a ochote podieľať sa na výskume. Výskumnú vzorku 

bude tvoriť približne štyristo respondentov. Dotazník bude distribuovaný v 

tlačenej forme, pričom k spolupráci budú oslovené vybrané školy. 

 

5. Návrh štatistického spracovania  

Predpokladáme, že vhodnou metódou pre spracovanie uvedeného 

výskumného zámeru budú metódy kvantitatívnej štatistiky. Údaje budú 

spracované štatistickým programom SPSS. V rámci výskumu budeme 

overovať súvislosť medzi pocitom osamelosti a rizikovým správaním, medzi 

nedostatkom sociálnej opory a rizikovým správaním. Vzájomné vzťahy sa 

budú overovať prostredníctvom korelačnej analýzy premenných. Medzi 

spomínanými premennými použijeme regresnú analýzu. 

 

6. Predpokladaný prínos pre sociálnu prácu 
V problematike prežívania osamelosti adolescentov v súvislosti so 

sociálne rizikovým správaním je dôležité prezentovať výsledky výskumu 

odbornej i laickej verejnosti. Zároveň zvyšovať protektívne faktory ako je 

zvyšovanie informovanosti adolescentov, realizácia preventívnych 

programov na všetkých školách so zameraním na rozvoj sociálnych 

kompetencií, nácvik zručností pre účinné zvládanie rizikových situácií. Ďalej 

je to zapájanie rodiny a rovesníkov ako zdrojov sociálnej opory na 

predchádzanie vzniku a prežívania osamelosti u adolescentov. Je podstatné 

zachytiť pocit osamelosti ešte predtým ako vznikne rizikové správanie a 

taktiež je potrebné upriamiť pozornosť na prevenciu a intervenciu, ktoré by 

boli súčasťou činnosti sociálnych poradcov, resp. sociálnych pracovníkov na 

školách. Priamo v školách by bol takýto odborník dostupný ako zdroj 

sociálnej opory. V prípade potreby by identifikoval povahu problému 

adolescenta a jeho rodiny, poskytol im informácie o možnostiach riešenia 

problému a podľa potreby aj odporučil a sprostredkoval ďalšiu odbornú 

pomoc.  

V našich podmienkach je dostatočne podchytené vysokoškolské 

vzdelávanie v odbore sociálna práca, ktoré dáva absolventovi bohatý 

teoretický základ pre výkon profesie. Na strane druhej však nie vždy kladie 

dostatočný dôraz na profiláciu študenta v odbore, ktorý si vyberie v prepojení 

s praxou. Je dôležité poukázať na to, že v praxi nie je v podmienkach škôl 

zabezpečený prístup k sociálnym pracovníkom, resp. sociálnym poradcom 

ako k možným zdrojom pomoci a takáto forma sociálnej práce s mládežou 

priamo na školách nie je v našich podmienkach legislatívne zastrešená.  
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