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Rodičovstvo z pohľadu mladých dospelých z detských domovov 

Parenting from the perspective of young adults in foster homes  

BARTKOVÁ, Mária, Mgr. 

 

 

Abstrakt: Autorka sa v predloženom príspevku zaoberá predstavou rodičovstva mladých 

dospelých, ktorí v súčasnosti žijú v detských domovoch. Venuje sa zadefinovaniu 

pojmotvornej terminológie. Uvádza výskumné zistenia o predstave o rodičovstve mladých 

dospelých a tiež spomína výskumy, ktoré skúmali predstavu o rodičovstve mladých dospelých 

z detských domovov. V závere práce uvádza predbežné výsledky výskumu, ktorý práve 

prebieha a ktorým autorka zisťuje predstavu o rodičovstve mladých dospelých z detských 

domovov. 

 

Kľúčové slová: mladý dospelý, predstava, rodičovstvo 

 

Abstract: The author in the contribution deals with the idea of parenting with young adults 

who are currently living in foster homes. She defining the terminology of thema. She reports 

research findings on the idea of parenting young adultsand also mentions studies that 

examined the idea of parenting young adults in foster homes. In conclusion she presents some 

preliminary results of the research which is ongoing and with which the author verifies the 

idea of parenting young adults in foster homes. 
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1. Rodičovstvo 

 

      V predloženom príspevku sa opierame o veľmi dôležité zistenie, ktoré uvádza J. Mikloško 

(2011, s. 75): „matky, ktorým bola v minulosti nariadená ústavná starostlivosť, majú 52-krát 

vyššiu pravdepodobnosť, že ich dieťa bude vyňaté, ako ostatné matky. Aj u otcov, ktorým bola 

v minulosti nariadená ústavná starostlivosť, je táto pravdepodobnosť vyššia ako v ostatnej 

populácii. Tieto údaje poukazujú na nevyhnutnosť výchovy k manželstvu a rodičovstvu ako 

i rozvoj praktických rodičovských zručností u detí v detských domovoch, pretože im chýbajú 

prirodzené pozitívne vzory rodinného správania.“ Toto alarmujúce zistenie si zaslúži 

pozornosť a preto sa stáva dôvodom na stručné rozpracovanie v tomto príspevku. 

 

Pri definovaní rodičovstva sa autori navzájom dopĺňajú alebo opakujú, podstata definovania 

rodičovstva však ostáva zachovaná. Rodičovstvo je dôležitá etapa v živote človeka, na ktorú 

sa nepriamo človek pripravuje už v detstve (napodobňovaním rodičov, kŕmením bábiky, 

ochraňovaním mladšieho súrodenca a pod.), a je prirodzeným vyústením partnerského života 

dvoch ľudí. Ide o výraznú a nezvratnú zmenu v živote, ktorá je sprevádzaná pozitívnymi 

i negatívnymi skúsenosťami a človek v sebe objavuje nový, doposiaľ neznámy druh lásky.  

Stať sa rodičom je vrodená biologická potreba, ktorá sa u každého človeka prejavuje v inom 

časovom rozpätí a v inej intenzite. Rodičovstvo môže u človeka uspokojovať všetky základné 

psychické potreby rovnako ako ich môže i blokovať. Matějček, Langmeier (1986), Seifert et 

al (1997, in: Vágnerová, 2008) uvádzajú nasledujúce potreby, ktoré môže rodičovstvo 

napĺňať. Ide o potrebu nových podnetov, potrebu citovej väzby, potrebu sebarealizácie 

a potrebu otvorenej budúcnosti.  

Nová rola človeka – rodičovská, prináša do života mladých ľudí závažné zmeny, s ktorými sa 

každý jedinec vysporiada inak. Na základe tvrdení autorov Lengmeier, Krejčíková (2006), 
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Možný (2008), Sobotková (2007) a Vágnerová (2008) sme zhrnuli zmeny, ktoré nastávajú 

bezprostredne po vzniku rodičovstva. Ide predovšetkým o zmenu finančnej situácie v mladej 

rodine, spomalenie kariéry matky, zmena denného režimu v mladej rodine, prispôsobenie 

trávenia voľného času potrebám dieťaťa, zmena sexuálneho spolunažívania partnerov,  

psychická záťaž na rodičov najmä v prvých mesiacoch veku dieťaťa, pocit zodpovednosti za 

dieťa. V dôsledku výraznej zmeny v živote, akým rodičovstvo je, dochádza k tomu, že sa 

rodičia o svoje dieťa nechcú, nemôžu alebo nedokážu postarať. Ak náprava nie je možná, 

dieťa je odobraté z biologickej rodiny. 

 

1.1. Vplyv rodičov na predstavu o rodičovstve mladých dospelých 

 

      Rodičmi sa stávajú vo väčšine prípadov dospelá žena a dospelý muž. Rodičovské pudy sú 

prirodzene zakotvené u každého jedinca a boli u neho ešte skôr, než partnerské role.  

„Etoiologia totiž vie, že rodičovské správanie je pôvodnejšie než partnerské“ (Matoušek, 

1997, s. 13). V procese prípravy na rodičovstvo vplýva na dieťa rodina a rodinné prostredie 

resp. náhradné rodinné prostredie, školské prostredie a celková spoločnosť, v ktorej dieťa 

vyrastá. Počas dospievania si dieťa preberá určité vzorce správania sa rodičov k sebe 

navzájom a k nemu ako k dieťaťu. Na základe týchto osvojených správaní sa, je dieťa 

v dospelosti ako rodič do značnej miery ovplyvnené svojimi rodičmi. U detí, ktoré 

nevyrastajú s rodičmi, ani s inými dospelými, ktorí ich majú v priamej starostlivosti, ale žili 

v detskom domove, absentujú rodičovské vzory správania sa. Naše tvrdenie sa opiera i 

o autorov Matějček et al (1996), Oakleyová (2000), ktoré uvádza Vágnerová (2008). Tvrdia, 

že potreba založiť si rodinu je významne ovplyvnená skúsenosťami z detstva a tým, ako 

vnímal potencionálnu záťaž materskej a rodičovskej role, ako ju zvládli rodičia a akú majú 

skúsenosť s ich správaním sa k nemu ako k ich dieťaťu. Dcéry zlých matiek sa cítia 

v materskej roli menej sebaisté a úspešné, prípadne rodičovstvo vôbec neakceptujú. Ak model 

rodičov predstavuje pre už dospelého človeka pozitívny vzor, rodičovská rola je vnímaná 

pozitívne a človek vie, ako sa má ako rodič správať bez obavy, že zlyhá. V opačnom prípade, 

keď bol rodičovský vzor chápaný negatívne, je vyššia pravdepodobnosť odmietavého postoja 

stať sa rodičom. Na druhej strane sa však dospelý človek môže pokúsiť o zmenu a pokúsi sa 

stať takým rodičom, akého si on sám vždy prial. O vplyve rodičov na svoje dieťa a jeho 

budúce rodičovstvo, hovorí i Hašto (2005), keď definuje patogénne rodičovské správanie. 

Medzi dieťaťom a rodičom vzniká tzv. vzťahová väzba. Hašto hovorí, že vytvorenie 

vzťahovej väzby býva sťažené, či nemožné, ak sa dieťa stretáva s určitými patogénnymi 

vzorcami správania sa svojich rodičov (resp. opatrujúcich). To má potom dôsledky na 

psychodynamiku dieťaťa, pre jeho interpersonálne správanie, ktoré môže v dospelosti viesť 

k početným rôznym frustráciám a konfliktom. 

 

2. Príprava na rodičovstvo v detskom domove 

 

      Keď hovoríme o príprave mladých dospelých z detských domovov na rodičovstvo, 

vychádzame z predpokladu, že ak sa vie mladý dospelý bez pomoci druhej osoby postarať 

sám o seba, udržiava zdravé sociálne vzťahy, pracuje a ekonomicky nezaostáva, je teoreticky 

pripravený na rolu rodiča. Hovoríme o teoretickej hladine preto, pretože pri pripravenosti na 

rodičovstvo zohráva dôležitú úlohu i rada iných faktorov ako je napr. odpustenie svojim 

rodičom, schopnosť a ochota žiť v partnerskom zväzku, čo môže byť podmienené 

prítomnosťou vzťahovej osoby v doterajšom živote, presvedčenie o tom založiť si rodinu 

a vychovávať v nej deti a pod.  

Žarnay (2009) zhrnul na základe výsledkov výskumu, ktorý realizoval odporúčania pre 

výchovu k manželstvu a rodičovstvu chlapcov z dysfunkčných rodín a detských domovov, 
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ktoré môžeme aplikovať i na dievčatá, resp. mladé dospelé ženy z detských domovov. Tvrdí, 

že kľúčovou súčasťou pri tejto výchove je výchova k trvalým vzťahom a zodpovednej láske. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu by mala smerovať k rozvoju sebaúcty, úcty k životnému 

partnerovi, rozvoju komunikácie, pozitívnemu sebaobrazu a pozitívnemu obrazu  a vzťahu 

k druhým, medzigeneračnej solidarite, úcte k ľudskému životu od počatia po prirodzenú smrť. 

Žarnay zdôrazňuje, že takáto výchova sa určite nemôže redukovať iba na sexuálnu výchovu, 

kde sa učia spôsobom antikoncepcie a pod. Keďže dôležitým predpokladom pre rodičovstvo 

a partnerstvo je schopnosť komunikácie, navrhuje realizovať tréningové programy pre rozvoj 

životných zručností, ktoré môžu mladí dospelí aplikovať pri riešení problémov či konfliktov 

v rodine. Žarnay vychádzajúc z príhovoru Benedikta XVI. zdôrazňuje dôležitý aspekt a to ten, 

že mladých dospelých je potrebné učiť logike cností, čo vyžaduje úsilie a prácu na sebe, ktorá 

je mladému človeku blízka a veľmi príťažlivá. Ide o schopnosť prekonať tie obmedzenia, 

o ktorých sa predpokladá, že ich chytia do pasce. Zo Žarnayovho výskumu vyplýva, že mladý 

muži z dysfunkčných rodín a detských domovov nemajú záujem o psychologickú podporu, 

ani podporu pri rodičovských zručností. Keďže ľudia, ktorí vyrastali v detskom domove sa 

vyznačujú väčším predpokladom zlyhania vo svojom rodičovstve ako ľudia, ktorí pochádzajú 

z funkčných rodín je zrejmé, že pomoc pri príprave na rodičovstvo a partnerstvo je oprávnená 

i napriek ich odmietaniu. Preto je potrebné, aby táto pomoc resp. podpora prebiehala 

nenúteným dojmom a nepôsobila formálne a cielene. Žarnay zdôrazňuje potrebu pozitívnych 

mužských (a ženských) vzorov, návrat k mužským (a ženským) iniciačným obradom, najmä 

v komunite. Nápomocné tu môžu byť hlavne mládežnícke a náboženské organizácie, rôzne 

programy pre prípravu na rodičovstvo a manželstvo, ale aj dobrovoľnícka činnosť pre deti 

a rovesníkov, pri ktorej majú možnosť učiť sa zodpovednosť, vidia rolu otca a matky a pod. 

 

3. Prehľad výskumných zistení o predstave o rodičovstve mladých dospelých 

 

      V nasledujúcej časti príspevku zhrnieme prehľad výskumných zistení o predstave 

o rodičovstve mladých dospelých všeobecne, nie sú zamerané výlučne na mladých dospelých 

z detských domovov.  

Hamplová (2000, in Vágnerová, 2008) zistila, že predstavy o rodičovstve mladých 

bezdetných ľudí do 30 rokov veku sú často nevyhradené, nekonzistentné a protichodné. 

Nemajú dostatok informácii a skúsenosti aby dokázali predpokladať, ako narodenie dieťaťa 

ovplyvní ich život. Predstava rodičovstva je pre nich zatiaľ dosť vzdialená a neuvažujú o nej.  

 30 % respondentov odpovedalo, že: „deti predstavujú príliš veľké obmedzenie 

slobody“ a zároveň súhlasili s tvrdením, že: „pre rodičov je najväčšou radosťou to, že môžu 

sledovať svoje deti ako rastú“.  

Vágnerová (2008) pri nadviazaní na Hamplovú konštatuje, že mladí ľudia považujú 

rodičovstvo za záťaž, preto sa ho snažia odložiť na neskôr. Popri tom, väčšina mladých ľudí 

vie, že deti raz mať chce, ale keďže nedokáže odhadnúť aké obmedzenia a povinnosti 

rodičovstvo prináša, nevedia povedať kedy. Vo svojej mladej dospelosti majú iné potreby 

a uznávajú iné hodnoty. Predpokladajú, že ak nepociťujú nevyhnutne túžbu po dieťati, 

automaticky ich to vykresľuje v zlého rodiča, čo samozrejme obecne nepredpokladáme.  

Rabušic (2000 in Vágnerová, 2008) poukazuje na fakt, že v posledných rokoch došlo ku 

kohortnému posunu názoru mladých ľudí na hodnotu dieťaťa. Mladí ľudia mať dieťa už 

nepovažujú za nevyhnutnú podmienku naplnenia života.  

Hamplová (2000, in Vágnerová, 2008) tiež hovorí o racionálnom prístupe k rodičovstvu resp. 

o plánovanom rodičovstve. Viac a viac mladých ľudí odkladá nie len rodičovstvo ale 

i manželstvo. 10 % mladých ľudí by súhlasilo s interrupciou. 70% žien používa pravidelne 

antikoncepciu, častejšie rodičovstvo odkladajú vysokoškolsky vzdelané ženy. S Hamplovou 

súhlasí i Matlinová (1993 in Sobotková, 2007) keď hovorí, že prieskumy na veľkých 
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univerzitách v USA ukázali, že 55% vydatých žien do 40 rokov veku nemá deti. Ženy, ktoré 

sú zamestnané v oblasti školstva, vedy či výskumu majú dosť problematické rozhodovanie, 

kedy budú mať deti, keďže materská dovolenka by do značnej miery ubrzdila ich profesijný 

rozvoj a kariéru. 

Vágnerová (2008) uvádzajú nasledujúce zistené poznatky o predstave rodičovstva mladých 

dospelých: 

 tendencia mať deti neskôr a menej oproti minulosti, 

 plánujú v priemere dve deti (ženy priemerne 2,02 a muži 2,08 detí), 

 pre ženy je rodičovstvo dôležitejšie ako pre mužov, 

 ženy sú si viac isté, že deti chcú mať, pričom muži si v tejto predstave nie sú istí, 

 počet detí závisí od psychologických, sociálnych, ekonomických a iných faktorov, od 

výšky psychického prínosu a mierou komplexnej záťaže, 

 názory mladých ľudí o rodičovstve sú rôznorodé a ich názory sa čím ďalej tým viac 

diferencujú v závislosti na rade faktorov (vek, vzdelanie, ekonomická situácia a pod.), 

 o počte detí prevažne rozhodujú ženy, 

 najoptimálnejší vek pre splodenie prvého dieťaťa považujú mladí ľudia vek u žien 

24,5 a mužov 28. 

 

3.1. Postoje mladých mužov z dysfunkčných rodín a detských domovov k otcovstvu, 

partnerstvu a rodine vo výskume Žarnaya  

 

      Žarnay zisťuje rozdielnosti v predstavách mladých mužov o svojom budúcom 

partnerskom vzťahu, otcovstve a rodine. Ako veľmi všeobecné zhrnutie výsledkov 

realizovaného výskumu Žarnay konštatuje, že mladí muži chcú byť otcami a to väčšinou 

v manželstve. Uvedomujú si, že je potrebné aby sa učili ako sa stať dobrým otcom 

a manželom.  Žarnay (2009) zhrnul výsledky výskumu do nasledujúcich okruhov: 

 

1. sexualita a partnerský vzťah 

Medzi respondentmi sa ukázali významné rozdiely pri súhlase s výrokmi, ktoré súvisia so 

zakladaním rodiny: „manželstvo by malo trvať po celý život“, „verím v silu rodiny“, „verím, 

že je možné vytvoriť láskyplný vzťah medzi mužom a ženou“, „v budúcnosti chcem uzavrieť 

manželstvo“. Tieto rozdiely boli v neprospech mladých mužov z dysfunkčných rodín. Žarnay 

sa domnieva, že súvisia so zlou skúsenosťou medzi vlastnými rodičmi, ktorými sa tiež práca 

a teda výskum zaoberá. I napriek výrazným rozdielom v súhlase s uvedenými výrokmi boli 

položky hodnotené na strane súhlasu. Mladí muži z detských domovov menej schvaľujú 

uzavretie manželstva a viac schvaľujú časté striedanie partneriek. Vysoký počet priateliek 

u chlapcov mimo funkčnej rodiny vysoko pravdepodobne súvisí s problémom utvárať vzťahy, 

čo môže mať korene v rannom detstve či prenatálnom období chlapca. Toto zistenie pripisuje 

Žarnay narušenej dôvere, iniciatíve ako aj neschopnosti vytvárať hlboké vzťahy, čo je 

podmienené vzťahovou väzbou. 

 

2. otcovstvo a rodina 

Väčšina mladých mužov z dysfunkčných rodín hovorí pozitívne o svojej predstave budúcej 

rodiny a uvedomuje si svoje potreby k budúcemu otcovstvu. Hodnotenie pojmu otca 

chlapcami z dysfunkčných rodín je oproti chlapcom z funkčných rodín charakterizované 

menším vnímaním otca ako toho, kto je vedúci, istý, stabilný, dobrý, milujúci, bezpečný či 

spravodlivý.  
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3. homosexualita a očakávania voči manželstvu 

I napriek neexistencii údajov o homosexualite mladých mužov v ústavnej starostlivosti javí 

sa, že nie sú ojedinelé. Ich etiológia môže zahŕňať široké spektrum príčin. Často ide o sklony, 

ktoré sú spôsobené neprítomnosťou otca, resp. pozitívneho mužského vzoru pri jeho výchove. 

Podľa Žarnaya môže tiež ísť o nespracované, inak nie sexuálne, pocity týkajúce sa vzťahov 

s mužskými priateľmi, ktoré si mladí muži dokážu nesprávne vysvetliť, ďalej môže ísť 

o absenciu blízkych osôb v detstve či predčasným sexuálnym správaním, niekedy 

homosexuálnym.  

 

4. obavy 

Keď Žarnay skúmal obavy mladých mužov vo vzťahu k ich budúcemu otcovstvu zistil, že 

obavy chlapcov sa z funkčných rodín a dysfunkčných rodín a detských domovov líšia. 

Chlapci z dysfunkčných rodín sa predovšetkým obávajú svojich negatívnych vlastností, 

konfliktov v budúcej rodine a zamestnaní. Chlapci z dysfunkčných rodín a detských domovov 

uviedli obavy z nedostatku peňazí, absenciu otcovského vzoru a nepripravenosť na rodinný 

život. Chlapci z detských domovov i napriek uvedenému nevyjadrovali obavu z lásky 

k vlastnej žene či výchovu vlastných detí. Všetci chlapci vysoko hodnotili potrebu učenia sa 

ako byť dobrým manželom. Jednou z najbolestivejších skúseností chlapcov z dysfunkčných 

rodín bol fakt, že ich matka bola nezodpovedná alebo alkoholička. Preto u tejto skupiny 

chlapcov boli výrazné obavy, aby ich manželka nemala problémy s alkoholom, drogami a aby 

nebola taká, ako bola resp. je ich biologická matka. 

 

5. očakávané zdroje podpory 

Mladí muži z funkčných rodín očakávajú pomoc pri osamostatnení sa zo strany rodičov, 

chlapci z dysfunkčných rodín túto pomoc zo strany rodičov označujú ako za najmenej 

očakávaný zdroj podpory. Chlapci z dysfunkčných rodín očakávajú podporu od príbuzných, 

kamarátov a priateľov a tiež ako chlapci z detských domovov podporu štátu a obce. Pomoc 

detského domova je na chvoste pomáhajúcich organizácii aj z pohľadu chlapcov, ktorí v ňom 

žili. Prevažne chlapci z detských domovov, ktorých rodiny žijú v marginalizovaných 

rómskych komunitách ocenili fakt, že žili práve v detskom domove, pretože sa naučili 

hygiene, mohli sa vzdelávať a pod., čo by im v ich biologickej rodine nebolo zabezpečené.  

Uviedli tiež osobné skúsenosti, kde mladým chlapcom ich biologická rodina vzala peňažný 

príspevok na osamostatnenie a nestarala sa o nich.  

 

4. Rodičovstvo mladých dospelých z detských domovov  

 

      Ako sme už spomínali, je 52-krát vyššia pravdepodobnosť, že matkám a otcom, ktorým 

bola v minulosti nariadená ústavná starostlivosť, ich dieťa odoberú z ich starostlivosti, než 

rodičom, ktorým ústavná starostlivosť udaná nebola. Na základe teoretickej analýzy, ktorú 

sme realizovali usudzujeme, že dôvodom, prečo sa mladí dospelí až 52-krát viac nestarajú 

o svoje deti je ich samotný doterajší život. Máme tým namysli radu faktorov, ktoré sa seba 

nadväzujú a ktoré ovplyvnili ich predstavu o rodičovstve a tiež ich samotné rodičovstvo. 

Spomíname okruhy tých, ktoré považujeme za najdôležitejšie. 

 

1. Odobratie z biologickej rodiny 

Mladí dospelí sa ocitli v detskom domove, pretože nemali vo svojej rodine človeka, resp. 

ľudí, ktorí sa o nich dokázali postarať. Verejne dostupné sú dôvody odobratia detí z ich 

biologických rodín. V 625 prípadoch, boli deti odňaté pre zanedbanie starostlivosti 

(Mikloško, 2011). Dôvod ich odňatia z vlastnej rodiny a umiestnenie do detského domova 
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tvoria domnievame sa prvý faktor, ktorý ovplyvnil ich predstavu o rodičovstve resp. ich 

rodičovstvo. Vyňaté dieťa z rodiny mení mienku o svojich rodičoch už len z toho dôvodu, že 

s nimi nebýva. Môžu sa prejavovať pocity ako nedôvera, hnev, nenávisť, sklamanie, apatia, 

prehnané ospravedlňovanie, nízke sebavedomie, obviňovanie sa a pod. Neodpustenie svojmu 

rodičovi môže negatívne vplývať na ich samotnú budúcu rolu rodiča. 

 

2. Socializácia v detskom domove 

Prirodzená socializácia je narušená, dieťa stráca pozitívny vzor otca a matky, čo mu zabraňuje 

prirodzene sa učiť a osvojovať tieto rodičovské sociálne role. Spomenieme tvrdenie Papša 

(2011, s. 34), ktorý tvrdí,  že : „zmyslom výchovy a socializácie je pripraviť dieťa, resp. 

mladého človeka na vstup do samotného života v dospelosti, zabezpečiť mu priaznivé 

podmienky pre jeho úspešnú sociálnu adaptáciu“. Ostáva tak na uváženie, či prostredie 

detského domova dokáže jedinca pripraviť na rodičovstvo, manželstvo a samotný život. Ak 

dieťa počas svojho života v detskom domove prirodzene vo svojom prostredí nevníma rolu a 

vzor otca a matky, pracovné návyky svojich rodičov, vzťah otca k matke a naopak, 

súrodenecké vzťahy, finančné hospodárenie v domácnosti a pod., je ťažké hovoriť o zdravej 

socializácii, ktorá jedinca pripravuje na rodičovstvo a život mimo detského domova.  

 

3. Vzťahová osoba 

Odborníci, ktorí sa venujú oblasti vzťahovej väzby, spomenieme snáď len predsedu 

spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Jozefa Mikloška vyjadrujú 

želanie, aby každé dieťa v detskom domove malo aspoň jednu vzťahovú osobu. 

Neodmysliteľnou potrebou každého dieťaťa je mať pri sebe vzťahovú osobu. Vzťahovou 

osobou sa rozumie osoba, ktorá dieťa bezpodmienečne prijme, miluje, a dieťa má pri nej 

nenahraditeľný pocit bezpečia a istoty. Absencia takejto osoby, bezpochyby dieťa negatívne 

ovplyvňuje aj v budúcnosti. Jedinec máva často problém s nadväzovaním sociálnych vzťahov, 

čo spôsobuje neschopnosť nájsť vhodného životného partnera/ku. Papšo (2011) vo svojom 

výskume zisťoval partnerské vzťahy mladých dospelých z detských domovov a tiež dôvody 

ich ukončenia. Zistil, že 61,17 % mladých dospelých v skúmanej dobe nemá ale v minulosti 

mal partnerský vzťah. 22,33 % mladých dospelých sa v skúmanej dobe nachádzal 

v partnerskom vzťahu, 8,74 % mladých dospelých v skúmanom čase žili v manželskom živote 

a 7,77 % mladých dospelých nemali a nikdy neboli v partnerskom vzťahu. Tiež zisťoval počet 

partnerských vzťahov. U mužov 61 % a u žien 53,68 % malo viac partnerov a partneriek viac 

ako 5. Pričom až 76,84 % mladých dospelých uviedlo, že nepozná dôvod zániku partnerského 

vzťahu, ktorý mali. Papšo síce jednoznačne netvrdí, že zistené údaje sú ovplyvnené absenciou 

vzťahovej väzby, no rovnako ako potvrdiť to nemôžeme ani jednoznačne vylúčiť.  

 

4. Sociálna integrácia do spoločnosti po odchode z detského domova  

V rodine prevažne rodičia pomáhajú svojmu už dospelému dieťaťu osamostatniť sa. Finančne 

či psychicky rodičia podporujú mladého dospelého k tomu, aby sa vzdelával a dobre 

zamestnal, zabezpečil si vlastné bývanie a pod. Tento proces neprebieha v krátkom čase a už 

vôbec nie jednoducho. Preto býva práve rodina poskytuje mladému dospelému istotu 

a bezpečie, kde sa môže vrátiť v prípade nenaplánovaných vzniknutých problémoch. Keďže 

mladý dospelý z detského domova rodinu nemá resp. s ňou neudržiava kontakt, je donútený 

využívať pomoc štátu, resp. iných zariadení. Tieto zariadenia však poskytujú bývanie len 

dočasne. So zabezpečením si trvalého bývania je spojená práca. Výskum Papša (2011) 

identifikoval vtedajší súčasný  stav zamestnanosti mladých dospelých z detských domovov. 

32,04 % tvoria nezamestnaní so záujmom pracovať, 20,39 % nezamestnaní s nezáujmom 

pracovať. 21,36 % tvoria zamestnaní a 18,45 % mladých dospelých sú na brigádnickej 

činnosti. Zvyšných 7,77 % je na materskej dovolenke. Uvedené výsledky však treba vnímať 
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len orientačne, nakoľko sa výskum realizoval v rôznych častiach Slovenska s rôzne veľkou 

mierou nezamestnanosti. Ako dôvod ukončenia predošlých pracovných vzťahov bolo u 36,84 

% opýtaných porušenie pracovnej disciplíny. 56,41% mladých dospelých má deti umiestnené 

v detskom domove. (Papšo, 2011) I napriek tomuto vysokému percentu zdôrazňujeme 

i zvyšných 43,59 % mladých dospelých z detských domovov, ktorí sú i napriek svojmu životu 

strávenému v detskom domove schopní vychovávať svoje deti, samostatne sa o nich starať 

bez pomoci a podpory štátu. 

 

5. Predbežné výsledky výskumu o predstave o rodičovstve mladých dospelých z detských 

domovov 

 

      V súčasnej dobe nie je publikovaný výskum, ktorý upriamuje pozornosť výlučne na 

zistenie predstavy o rodičovstve mladých dospelých, ktorí sú z detských domovov. Preto sme 

sa rozhodli zrealizovať výskum v tejto oblasti my. Je však potrebné upriamiť pozornosť na 

obdobné skúmané témy. Za najdôležitejšiu prácu v súvislosti s nami skúmanou témou 

považujeme dizertačnú prácu Žarnaya (2009) Praktické problémy so zakladaním rodiny 

u chlapcov z dysfunkčných rodín. Práca identifikuje postoje mladých mužov, ktorí pochádzajú 

z funkčných rodín, dysfunkčných rodín a detských domovov k založeniu svojej budúcej 

rodiny, partnerskému vzťahu a otcovstvu. Zaujímavý je i výskum Pašpa, ktorý realizoval v r. 

2010 Vplyv života v detských domovoch na sociálnu adaptáciu mladých dospelých po 

ukončení náhradnej starostlivosti a kde sa venuje okrem iného i partnerským vzťahom 

mladých dospelých a ich rodičovstvu. Mikloško (2011) vo svojej publikácii Ohrozená rodina 

na Slovensku okrem iného spomína rodičovstvo bývalých odchovancov a zdôrazňuje 

dôležitosť prípravy detí a mladých ľudí z detských domovov na manželstvo a rodičovstvo. 

Uvádzame niektoré a skrátené predbežné výsledky nášho výskumu s výskumnou vzorkou 

respondentov v počte 46. Neuvádzame všetky ucelené výsledky ani hypotézy, nakoľko 

výskum stále prebieha. Cieľom výskumu je zistiť predstavu o rodičovstve mladých dospelých 

z detských domovov. Říčan (2005), Strmeň, Raiskup (2008), Hartl, Hartlová (2009) a iní sú 

zhodní v tvrdení, že predstava sa môže vzťahovať na minulosť, ale i budúcnosť jedinca. 

Konkrétne Hartl (2004) definuje predstavu ako obsah vedomia, vybavený či prepracovaný 

minulý zážitok a vnem. Za objekt výskumu sme si zvolili mladých dospelých z detských 

domovoch - mladé ženy a mužov, ktorí žijú rôzne dlho v detskom domove a ktoré sú vo 

vekovom rozmedzí ako charakterizuje zákon NR SR č. 305/2005 Z. z., t. j. od 18 – 25 rokov 

veku života. Kvantitatívny výskum realizujeme cez metódu dotazníka a oslovili sme na 

spoluprácu všetky detské domovy na Slovensku.  Dotazník obsahoval 19 otázok. Otázky boli 

zamerané na zistenie vzťahovej väzby s vlastnými rodičmi, pretože ako sme spomínali 

v príspevku, ovplyvňuje ich samotnú predstavu o rodičovstve. Ďalej otázky, ktoré zisťovali 

ich predstavu o svojom budúcom postavení vo vlastnej rodine a rodičovstve. Priemerný vek 

respondentov bol 19,52 rokov života a v detskom domove boli priemerne od 7,89 roku života. 

Niektoré výskumné zistenia, ktoré spomíname v príspevku a ktoré sa dotýkali mladých 

dospelých všeobecne sme aplikovali do nášho výskumu. V predloženom príspevku uvádzame 

tie výskumné zistenia, ktoré si podľa nás zaslúžia osvetu. 

 

Vzťahová osoba:  

 39 % respondentov považuje za najbližšieho človeka súrodenca,  

 15,2 % dohromady za najbližších ľudí považuje otca a matku. 

Vzťah s matkou: 

 23,9 % nemá žiaden vzťah s matkou, 

 19,7 % sa síce snažia, no matke nevedia odpustiť a mať s ňou pekný vzťah, 

 15,2 % respondentov matku nenávidí, 
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 15,2 % respondentov má s matkou veľmi dobrý vzťah. 

Intenzita stretávania s matkou: 

 23,6 % sa s matkou vôbec nestretáva. 

Vzťah s otcom: 

 30,4 % respondentov nemá s otcom žiaden vzťah, 

 19,6 % má s otcom veľmi dobrý vzťah. 

Intenzita stretávania s otcom: 

 23,9 % sa s otcom nestretáva vôbec. 

Kto bol alebo je v detskom domove okrem respondentov:  

 60,9 % súrodenec, 

 6,5 % matka alebo otec. 

Obavy po odchode z detského domova: 

 54,3 % samostatný život a nezávislosť, 

 41,3 % vlastné deti, 

 32,6 % práca, 

 30,4 % vedenie vlastnej domácnosti, 

 28,3 % manželstvo. 

Obavy v súvislosti so svojou budúcou rolou rodiča: 

 60,9 % sa obáva finančných problémov, 

 17,4 % sa obáva, že budú takí, ako ich matka/otec. 

 

V súčasnosti 52,2 % respondentov nie je v partnerskom vzťahu a 45,6 % respondentov 

z celkového počtu už bolo vo vzťahu menej ako tri krát. Za optimálny vek ženy na to, aby sa 

stala matkou je pre 43,5% respondentov vek do 25 roku veku života a vek muža pre otcovstvo 

je pre 56,5 % do 30 rokov veku života. Respondentky ženy v 33,3 % uviedli, že ešte nevedia, 

kedy by sa matkami chceli stať a respondenti muži uviedli v 46,4 %, že sa otcami chcú stať do 

30 rokov veku života.  52,2 % respondentov dúfajú, že svojmu dieťaťu dajú všetko to, čo im 

v detstve chýbalo, 6,5 % uviedlo, že im to je jedno. 45,6 % respondentov verí v silu 

manželstva a 69,6 % uviedlo, že otcovi/matke svojich detí bude vždy verná/ý. Podľa 10,9 % 

respondentov nie je matka najdôležitejšia žena v osobe dieťaťa rovnako ako i otec nie je 

najdôležitejší muž v živote dieťaťa. 60,9 % respondentov nechce byť ako boli jeho rodičia. 

S týmto tvrdením súhlasilo 8,7 % respondentov. 

 

Predbežné výsledky realizovaného výskumu hovoria o potrebe diskusie predloženej témy vo 

všetkých jej súvislostiach. Predovšetkým tu poukazujeme na nevyhnutnosť vzťahovej osoby 

každého dieťaťa, nevynímajúc dieťaťa v náhradnej starostlivosti. Je potrebné preto prehlbovať 

a neustále zlepšovať vzťahy detí z detských domovov s biologickými členmi ich rodiny 

(matka, otec, súrodenci, starí rodičia a pod.). Práve vzťah s matkou výrazne ovplyvňuje 

budúce rodičovstvo a tiež jeho samotnú predstavu. Z praxe je známe, že žena, ktorá odpustí 

svojej matke je v budúcnosti lepšou matkou, než by bola bez odpustenia jej. Nesmierne 

dôležitá tu je kooperácia sociálnych pracovníkov, vychovávateľov, učiteľov a všetkých tých, 

kt. sú v priamom kontakte s dieťaťom a sú súčinní na jeho socializácii (primárnej a aj 

sekundárnej).  

 

Záver  

 

V predloženom príspevku sme uviedli výsledky už zrealizovaných výskumov a predbežné 

výsledky výskumu na tému predstavy rodičovstva mladých dospelých z detských domovov. 
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Záver príspevku preto tvoria odporúčania pre prax, ktoré sme vypracovali na základe 

uskutočnenej analýzy témy príspevku, i napriek tomu, že výskum stále prebieha: 

1. I naďalej pracovať na zlepšení vzťahu medzi deťmi v detských domovoch 

a biologickými rodičmi. 

2. Snažiť sa, aby každé dieťa malo v detskom domove minimálne jednu vzťahovú osobu. 

3. Snažiť sa o to, aby malo každé dieťa v detskom domove každý deň v neustálej 

prítomností staršieho muža a ženu, ktorí by určitým spôsobom nahrádzali pozitívny 

vzor otca a matky. 

4. Systematicky pracovať na rozvíjaní samostatnosti detí v detských domovoch už od 

detstva, na prevzatí zodpovednosti za svoj život. 

5. Pripravovať deti v detských domovoch na partnerský vzťah medzi mužom a ženou, 

rozvíjaním (aj) ich sociálnych zručností. Zabezpečiť, aby mali deti v detských domoch 

vo svojom blízkom okolí na očiach harmonický partnerský vzťah (ideálne manželský). 

6. Systematicky pripravovať deti v detských domoch na rodičovstvo (napr. 

starostlivosťou o domáce zviera), rozvíjať rodičovské zručnosti a vlastnosti, poznať 

povinnosti a úlohy rodiča a poslanie rodičovstva.  

7. Zabezpečovať kontakt mladých dospelých s malými deťmi a učiť sa o dieťa starať. 

8. Podporovať a prehlbovať vierovyznanie, s čím je spojená sebaúcta, úcta k iným, 

k opačnému pohlaviu, vernosť a pod. 
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