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Začiatok profesijnej kariéry u ženy ako bariéra materstva 

Beginning of a woman's working career as a barrier of 

motherhood 
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Abstrakt 

Príspevok exploruje významné výsledky kvantitatívneho výskumu hodnotových 

orientácií realizovaného prostredníctvom validizovaného Dotazníka hodnotových 

orientácií (Špinerová-Žiaková a Výrost 1982) u stredoškolských študentiek 

vybraných stredných škôl v Prešove. Cieľom výskumnej štúdie je reflektovať, ktoré 

hodnotové orientácie preferujú stredoškolské študentky – ako budúce matky 

v aktuálnom a budúcom časovom horizonte (5 rokov). 

Kľúčové slová: Hodnotové orientácie. Súčasné hodnoty. Budúce hodnoty. 

Stredoškolskí študenti/tky. 

 

Abstract 

The paper explores the significant results of quantitative research of value 

orientations realized through a validated Questionnaire of value orientations in 

secondary school students of selected secondary vocational school. The aim of the 

research study is to reflect what value orientations are prioritized by secondary 

school students – as a future mother, in the current and future time horizon (5 years). 

Keywords: Value Orientation. Current values. Future values. Secondary school 

students. 

 

 

Úvod 

Od 80-tych rokov 20. storočia sa zásadne transformovali predstavy, 

normy a očakávania vo vzťahu k rodine a partnerstvu, ako aj rodinné 

správanie samotné (Hamplová 2014, in: Pížová a Balogová 2015). Zmena 

hodnôt ovplyvnila západnú spoločnosť tiež v oblasti sexuálnej morálky. 

Dôsledkom týchto zmien, ako uvádza Možný (2008) a Hamplová (2014, in: 

Pížová a Balogová 2015), dochádza k: zmenám v usporiadaní súčasnej 

rodiny; spolužitiu mladých ľudí bez manželského zväzku, tzv. kohabitácii; 
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poklesu sobášnosti; zmenám v reprodukčnom správaní; nárastu počtu detí 

mimo manželstva; rastúcej nestabilite zväzkov (tzv. rekonštituované rodiny, 

kde aspoň jeden z partnerov má deti z predchádzajúceho zväzku; neúplné 

rodiny vzniknuté rozvodom alebo dôsledku slobodného materstva či súžitie 

osôb rovnakého pohlavia, ktoré je v dnešnej dobe marginalizovaným 

fenoménom) a napokon k zmenám v hodnotovom rebríčku jednotlivcov 

a spoločnosti.  

 

1. Metodológia a metódy výskumu 

Výber a popis metodológie výskumu hodnotových orientácií predstavuje 

dôležitú súčasť predloženého príspevku.  

 
1.1 Výskumná metóda, výskumná stratégia, ciele výskumu a hypotézy 

Vo výskume preferovaných hodnôt a hodnotových orientácii súčasnej 

stredoškolskej mládeže sme použili kvantitatívnu výskumnú stratégiu, a to 

prostredníctvom validizovaného Dotazníka hodnotových orientácií autorov 

Žiakovej-Špinerovej a Výrosta (1982). Ten bol tematicky štruktúrovaný do 

dvoch častí. Prvá časť bola orientovaná na zisťovanie 12 priorizovaných 

hodnôt v súčasnosti. Každá z položiek obsahovala 5 charakteristík 

vzťahujúcich sa na vybranú hodnotu. Medzi posudzované životné hodnoty 

patrili nasledujúce položky: zdravie, sebauplatnenie, partnerský vzťah, 

vzťahy v rodine, priateľský vzťah, vzdelanie, práca, spoločnosť, materiálny 

blahobyt, duchovný život – viera, poznávanie a tvorba a morálna vyspelosť. 

Prvá časť dotazníka hodnotových orientácii bola zakončená otvorenou 

otázkou, kedy participantky vyberali z piatich najdôležitejších životných 

hodnôt, (podľa dôležitosti v škále od 1 do 5). V druhej časti respondentky 

vyberali z tých istých hodnôt a ich charakteristík, avšak v časovom horizonte 

budúcich 5-tich rokov. V závere druhej časti dotazníka bola opäť položená 

otvorená otázka, týkajúca sa piatich najvýznamnejších hodnôt. Predkladaný 

dotazník skúmal taktiež demografické charakteristiky skúmanej populácie so 

zameraním na vek, pohlavie a bydlisko (s vymedzením škál). Výskumné dáta 

boli vyhodnocované v štatistickom softvéri STATISTICA 12. 

Cieľom výskumu bolo zistiť, ktoré súčasné hodnotové orientácie 

priorizujú stredoškolské študentky – ako budúce matky, a tiež, ktoré hodnoty 

vnímajú za podstatné vo vzťahu k budúcnosti, počas nasledujúcich piatich 

rokov. Na základe stanoveného cieľa bola definovaná nasledovná hypotéza. 

H: Predpokladáme, že existujú rozdiely medzi preferenciami hodnotových 

orientácií (zdravie, sebauplatnenie, partnerský vzťah, vzťahy v rodine, 

priateľský vzťah, vzdelanie, práca, spoločnosť, materiálny blahobyt, viera, 

poznávanie a tvorba a napokon morálna vyspelosť) u stredoškolských 

študentiek – ako budúcich matiek v aktuálnom a budúcom časovom horizonte 

(5 rokov). 
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1.2 Výskumná vzorka a jej demografické charakteristiky 

Vo výskume bol použitý zámerný (úsudkový, účelový) výber 

výskumnej vzorky cieľavedome sledujúci vopred stanovené kritéria 

(Brutovská 2015): 

 študentka Súkromnej strednej odbornej školy ELBA,  

 študentka Športového gymnázia ELBA v Prešove, 

 študentka Hotelovej akadémie, 

 bezdetnosť študentky.  

Zber dát bol uskutočnený prostredníctvom tzv. tretích osôb, ktoré 

distribuovali vyplnenie dotazníkov. V nasledujúcich tabuľkách prinášame 

prehľad významných demografických charakteristík výskumnej vzorky. 

 
Tab. č. 1: Výskumná vzorka študentiek z hľadiska veku 

Descriptive Statistics (bezdetné študentky)

Variable Valid N Mean Minimum Maximum

VEK 72 17,93 15,00 29,00
 

Výsledky ukázali, že priemerný vek výskumnej vzorky bol 17,93 rokov, 

čo podporuje zaradenie respondentiek do adolescentného veku podľa autorky 

Končekovej (1996)
24

, pričom najmladšia respondentka mala 15 rokov (pozri 

                                                           
24 Podľa Končekovej (2002), adolescenciou nazývame vývinové obdobie, ktoré začína 

dosiahnutím pohlavnej zrelosti a končí získaním duševnej a spoločenskej dospelosti. 

Vekové hranice v tomto prípade nie sú presne stanovené, avšak obvykle sa za spodnú 

hranicu uvádza pätnásty až šestnásty rok a za hornú hranicu osemnásty až dvadsiaty 

rok.  

Havighurst (1953, 1972, in: Sobotková et al. 2014) uvádza nasledovné vývinové úlohy 

typické pre adolescenciu: 

- dosiahnuť nových a zrelších vzťahov s vrstovníkmi oboch pohlaví, 

- dosiahnuť mužské alebo ženské sociálne roly, 

- akceptovať svoju telesnú konštitúciu, 

- dosiahnuť emočnú nezávislosť od rodičov a iných dospelých, 

- pripraviť sa na manželstvo a osobný život, 

- pripraviť sa na ekonomickú nezávislosť, 

- osvojiť si určité hodnoty a etický systém, ktoré ovplyvňujú naše správanie, vývoj 

ideológie: pomáhajú jedincovi v rozhodovaní sa v nejednoznačných situáciách,  

- dosiahnuť spoločensky zodpovedné správanie.  

Za najzávažnejšie problémy a úlohy tohto obdobia samotní adolescenti vo výskume 

uviedli (Kuric 1986, in: Končeková 2014): 

- prípravu na povolanie a voľbu povolania, 

- lásku, erotiku, sexualitu a prípravu na manželstvo a rodinný život, 
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Tab. č. 1). V ďalšej časti demografických údajov sme sa zamerali na analýzu 

výskumnej vzorky z pohľadu bydliska. Potvrdilo sa, že najviac študentiek (čo 

v našom prípade predstavuje 60 %) pochádza z bydliska, kde žije menej ako 

20 tis. obyvateľov (pozri Tab. č. 2).  

 
Tab. č. 2: Výskumná vzorka študentiek z hľadiska bydliska 

Počet 

študentiek 

Percent

á Bydlisko 

13 18% nad 100 tis. 

43 60 % pod 20 tis. 

2 3% pod 50 tis. 

14 19% nad 50 tis. 

 
Vo výskume bola naša pozornosť upriamená aj na bližšiu analýzu 

demografických údajov vzorky študentiek, a síce, na indikátory týkajúce sa 

typu strednej školy a ročníka štúdia (pozri Graf č. 1).  

 
Graf č. 1: Výskumná vzorka študentiek z hľadiska typu strednej školy a ročníka štúdia 

 
 

Zobrazený graf prezentuje, že nadpolovičnú časť z výskumnej vzorky (t. j. 59 

%) tvorili študentky z Hotelovej akadémie (ďalej HA). Najviac študentiek, 

                                                                                                                             

- formovanie vlastnej osobnosti, 

- problémy sociálnych vzťahov a iné.  
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teda 21 % z celkovej výskumnej vzorky tvorili študentky druhého ročníka; 

o percento menej ich bolo z tretieho ročníka; 16 % predstavovali študentky 

z končiaceho, čiže piateho ročníka. 3 % študentiek z HA neuviedli ročník. 

Druhú časť výskumnej vzorky tvorili študentky zo Súkromnej strednej 

odbornej školy ELBA (ďalej SOŠ). Výskumné dáta ukazujú, že 9 % z nich 

neuviedlo ročník štúdia; 6 % študovali v prvom ročníku; 4 % v druhom 

ročníku; 3 % v treťom ročníku a ostatné 1 % v maturitnom štvrtom ročníku. 

Najmenšia zložka vzorky bola tvorená študentkami zo Športového gymnázia 

ELBA (ďalej ŠG), kde 9 % neuviedlo ročník štúdia. 4 % študovali 

v začínajúcom prvom ročníku; 1 % tvorili študentky druhého, piateho 

a končiaceho deviateho ročníka štúdia a napokon 9 % študentiek boli 

z tretieho ročníka ŠG. 

 

2. Výsledky výskumu 

Nasledujúca časť príspevku prezentuje najdôležitejšie výsledky výskumu 

hodnotových orientácií stredoškolských študentiek ako budúcich matiek. Je 

potrebné podotknúť, že najvýraznejšie názorové posuny študentiek sú 

v tabuľkách zobrazené farebnými zmenami. 

 
Tab. č. 3: Analýza preferovaných hodnôt študentiek v súčasnosti a budúcnosti 

 

Hodnoty 
Študentky súčasné 

HO 

Študentky budúce 

HO 

Zdravie 

54,17 % - o svoje 

zdravie sa starám 

pravidelne (chodím 

na pravidelné 

lekárske kontroly) 

52,78 % - starať sa 

pravidelne o svoje 

zdravie(chodiť na 

pravidelné lekárske 

kontroly) 

Sebauplatnenie 
56,94 % - úspech 

mám raz za čas 

45,83 % - úspech mať 

často 

 

Partnerský vzťah 
48,61 % - som 

sám/sama 

41,67 % - uzavrieť 

s partnerom 

manželstvo 

Vzťahy v rodine 100 % - nemám deti 
52,78 % - nechcem 

mať deti 

Priateľský vzťah 

37,50 % - obyčajne sa 

radím s priateľom 

navzájom 

30,56 % - obyčajne sa 

radiť s priateľom 

navzájom 
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26,39 % - občas sa 

radím s priateľom 

23,61 % - vždy 

a v každej situácii sa 

radiť s priateľom 

navzájom 

Vzdelanie 

79,17 % - získal som 

stredoškolské 

vzdelanie (SOU 

s maturitou / bez 

maturity) 

43,06 % - získať 

vysokoškolské 

vzdelanie 

31,94 % - získať 

stredoškolské 

vzdelanie (SOU 

s maturitou / bez 

maturity 

Práca 
73,61 % - na práci mi 

záleží 

52,78 % - mať prácu, 

ktorá mi prinesie 

radosť a uspokojenie 

Spoločnosť 

44,44 % - mám veľa 

známych a stretávam 

sa s nimi 

43,06 % - mať veľa 

známych a stretávať 

sa s nimi 

19,44 % - 

v spoločnosti tráviť 

všetok svoj čas  

Materiálny 

blahobyt 

68,06 % - vlastním to, 

čo nevyhnutne 

potrebujem k môjmu 

životu (byt, 

zariadenie, veci 

každodennej potreby, 

prípadne auto) 

38,89 % - vlastniť 

auto, dom, prípadne 

záhradu 

34,72 % - vlastniť to, 

čo nevyhnutne 

potrebujem k môjmu 

životu (byt, 

zariadenie, veci 

každodennej potreby, 

prípadne auto) 

Viera 

41,67 % - som 

pasívnym účastníkom 

náboženských 

obradov bez vyvíjania 

vlastnej aktivity 

22,22 % - verím 

v duchovný život, 

zúčastňujem sa 

náboženských 

obradov, ale 

nenachádzam v tom 

zatiaľ uspokojenie 

a sebauplatnenie 

37,50 % - byť 

pasívnym účastníkom 

náboženských 

obradov bez vyvíjania 

vlastnej aktivity 

26,39 % - veriť 

v duchovný život, 

aktívne sa 

zúčastňovať 

náboženských 

obradov a nájsť v tom 

uspokojenie 

a sebauplatnenie 

Poznávanie 

a tvorba 

51,39 % - poznávam 

veľa vecí 

47,22 % -poznávať 

veľa vecí a vedieť ich 

aj používať 
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Morálna 

vyspelosť 

41,67 % -správam sa 

tak, aby si ich niektorí 

ľudia vážili 

23,61 % - mienke 

iných mi nezáleží 

23,61 % - správam sa 

tak, aby ma moji 

známi neodsudzovali 

36,11 % - správať sa 

tak, aby si ich niektorí 

ľudia vážili 

19,44 na mienke iných 

ľudí mi nezáleží  

19,44 % správam sa 

tak, aby ma moji 

známi neodsudzovali 

 

Tab. č. 4: Priemerné dosiahnuté skóre v aktuálnych a budúcich HO študentiek 

 

Hodnoty 

Aktuál

ne 

Budúc

e 

Rozdie

ly 

zdravie 2,86 3,29 0,43 

sebauplatnenie 2,50 3,17 0,67 

partnerský vzťah 1,97 3,29 1,32 

vzťahy v rodine 1,03 1,75 0,72 

priateľský vzťah 3,08 3,32 0,24 

vzdelanie 2,03 3,03 1 

práca 1,47 2,64 1,17 

spoločnosť 3,10 3,36 0,26 

mater. blahobyt 1,83 2,76 0,93 

viera 2,83 2,94 0,11 

poznávanie a tvorba 2,82 3,36 0,54 

morálna vyspelosť 2,38 2,76 0,38 

 
Na základe priemerného dosiahnutého skóre jednotlivých položiek 

prezentovaných v Tab. č. 4 možno skonštatovať, že najväčší posun 

v súčasných a budúcich hodnotových orientácií študentiek sa potvrdil 

pri hodnote vzdelania; sebauplatnenia a morálnej vyspelosti. Najmenej sa 

názory budúcich matiek líšili v položke priateľského vzťahu a viery. Dané 

zistenia sú graficky zobrazené v Grafe č. 2.  
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Graf č. 2: Grafické znázornenie rozdielov v HO stredoškolských študentiek 

 

 
 
Pri zhrnutí výsledkov výskumu nemožno opomenúť otvorené otázky, 

v ktorých boli zisťované uprednostňované hodnoty v názoroch respondentiek 

a ktoré prezentuje Tab. č. 5.  

 
Tab. č. 5: Tri najviac (+) a najmenej (-) priorizované súčasné a budúce hodnoty 

študentiek z hľadiska poradia 

 

  
Študentky súčasné 

HO 

Študentky budúce 

HO 

1 + 

Zdravie: 
26,39 % - o svoje zdravie 

sa starám pravidelne 

22,22 % sa nevyjadrili 

2 + 12,50 % neodpovedali 
Zdravie: 

15,28 %- o svoje zdravie 

sa starám pravidelne. 

3 + 

Partnerský vzťah: 
8,33 %, som s partnerom 

čo najčastejšie. 

Partnerský vzťah: 

9,72 % - uzavrieť 

s partnerom manželstvo. 

1 - 13,89 % sa nevyjadrilo 22,22 % sa nevyjadrilo 

2 - 
Práca: 
8,33 % - na práci mi záleží. 

Morálna vyspelosť: 9,72 

% - správať sa tak, aby si 

ma niektorí ľudia vážili. 

3 - 

Morálna vyspelosť: 8,33 

% - správam sa tak, aby si 

ma niektorí ľudia vážili. 

4,17% homogénne 

rozdelené medzi viaceré 

hodnoty – morálku – byť 

pre niekoho vzorom, 

materiálny blahobyt - 
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vlastniť to, čo nevyhnutne 

potrebujem k môjmu 

životu a prácu. 

 
Odpovede študentiek na otvorenú otázku najviac priorizovaných 

súčasných hodnôt zneli nasledovne. 26,39 % považuje za najdôležitejšie 

zdravie s tvrdením, že sa o svoje zdravie starajú pravidelne (chodia na 

pravidelné lekárske kontroly). 12,50 % študentiek neodpovedali na otázku 

a napokon 8,33 % označili partnerský vzťah, s tým, že sú s partnerom čo 

najčastejšie. Čo sa týka najmenej priorizovaných súčasných hodnôt: 13,89 % 

sa nevyjadrilo; rovnako 8,33 % označili prácu (na práci mi záleží) a morálnu 

vyspelosť (správam sa tak, aby si ma niektorí ľudia vážili).  

Medzi najviac priorizované hodnoty v budúcnosti patrili nasledujúce: 

22,22 % sa nevyjadrili k otázke; 15,28 % uviedli zdravie s tvrdením, že sa 

o svoje zdravie budú starať pravidelne (chodiť na pravidelné lekárske 

kontroly); 9,72 % označilo partnerský vzťah, s prianím uzavrieť s partnerom 

manželstvo. Za najmenej priorizované hodnoty v budúcnosti sa opäť 22,22 % 

nevyjadrilo k otázke; 9,72 % uviedlo morálnu vyspelosť (správať sa tak, aby 

si ma niektorí ľudia vážili), ostatné percentá (4,17 %) boli homogénne 

rozdelené medzi viaceré hodnoty – morálku, materiálny blahobyt a prácu. 

 
Záver  

V hodnotovej orientácii adolescenta a adolescentky, ako uvádzajú 

Valihorová a Živčicová (2009), vidíme odraz celkovej rodinnej atmosféry; 

dlhodobú úroveň vzťahov s najbližším sociálnym prostredím, ako sú 

priatelia, spolužiaci, učitelia; postoje k druhým ľuďom, k práci a vzdelaniu; 

ich ašpirácie, materiálne a kultúrne potreby. Výsledky predmetného výskumu 

ukázali, že stredoškolské študentky nie sú zvnútornené s materskou rolou 

a až 52,78 % nechcú mať v budúcich 5-tich rokov deti. Menované 

potvrdzuje aj zistenie z 3. kola ESS, ktoré vypovedá o tom, že užívanie si 

života a starostlivosť predovšetkým o vlastné potešenie je vysoko oceňované 

„najmladšou“ skupinou 15 – 25 ročných (Ištvániková a Čižmárik 2006). 

V súvislosti s pracovným uplatnením, až 52,78 % študentiek si do 

budúcich 5 rokov želajú mať prácu, ktorá im prinesie radosť a uspokojenie, 

avšak prvoradé (pred materskou rolou) je absolvovanie vysokoškolského 

štúdia. V partnerskom vzťahu si študentky postupne prajú kreovať 

manželstvo a budovať prokreačnú rodinu.  

Na záver je potrebné generalizačne skonštatovať, že ciele príspevku (ako 

aj výskumu) sa podarilo naplniť a v rámci overenia hypotézy sa potvrdili 

rozdiely vo vnímaní nasledujúcich hodnôt: sebauplatnenie; partnerský 

vzťah; vzťahy v rodine; priateľský vzťah; vzdelanie; práca; materiálny 

blahobyt; viera a napokon poznávanie a tvorba.  
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