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Diseminácia výsledkov výskumu „Rodičovstvo z pohľadu mladých dospelých 

z detských domovov 

SZABÓOVÁ Mária 

  

Abstrakt 

Autorka sa v predloženom príspevku zaoberá publikovaním výsledkov výskumu, ktorého 

cieľom bolo zistiť predstavu mladých dospelých z detských domovov o rodičovstve. Výskumnú 

vzorku autorka komparovala s kontrolnou vzorkou, ktorú tvorili mladí dospelí z úplných 

rodín. V závere príspevku sumarizuje zistenia. 
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Abstract 

The author of the present paper deals with the publication of research results, whose aim 

is to identify the idea of young adults in foster homes about parenting. The research sampled 

the author compared with the control, which consisted of young adults in two-parent families. 

The end of the article summarizes the findings. 
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Úvod 

 

Rodina a prostredie v ktorom sa nachádza, formuje a ovplyvňuje človeka už od jeho 

počatia. Počas celého dospievania sa človek učí byť rodičom tým, že prijíma opateru od 

svojich rodičov, ktorú sa zároveň učí a prirodzene si ju osvojuje. Absencia rodiny a domova 

môže pri deťoch z detských domovov vyvolať skreslené predstavy o rodičovstve, 

v zidealizovanom alebo negatívnom zmysle. V súčasnej dobe nie je známy výskum, ktorý 

upriamuje pozornosť výlučne na zistenie predstavy o rodičovstve mladých dospelých 

z detských domovov. Z tohto dôvodu sme výskum realizovali my a jeho výsledky uvádzame 

v predloženom príspevku.  

 

Teoretické a metodologické východiská výskumu 

 

Výskum má charakter kvantitatívneho výskumu, kde sme si ako metódu zberu dát zvolili 

metódu dotazníka. Metódu dotazníka sme si zvolili predovšetkým z dôvodu náročnosti 

prístupnosti k respondentom výskumnej vzorky. Pri opise výskumníckeho problému 

výskumu, vychádzame z dôležitých skutočností: 

 Matky, ktoré boli v minulosti v ústavnej starostlivosti, majú 52-krát vyššiu 

pravdepodobnosť, že ich dieťa bude vyňaté z ich priamej starostlivosti než ostatné 

matky, ktorým ústavná starostlivosť nariadená nebola. Zvýšená pravdepodobnosť voči 

ostatnej populácii je u i otcov (Mikloško 2011). Z nášho pohľadu je vyššie uvedená 

hodnota naozaj vysoká a nemusí zohľadňovať realitu. Pri spätnej analýze metodológie 

tohto výskumu sa totiž ukázalo viacero diskutabilných otázok vo vzťahu k metodológii 

výskumu. I napriek tomu pri opise výskumníckeho problému vychádzame aj z tohto 

Mikloškovho výskumu. V tejto súvislosti hovoríme o  transgeneračnom prenose.  
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 Rusnáková (2008) hovorí, že dieťa pochádzajúce z funkčnej rodiny je citovo stabilné, 

dôveruje rodičom, s kladným vzťahom k spoločnosti. Prostredie detského domova 

nedokáže plnohodnotne i napriek snahe nahradiť rodinné prostredie a dieťaťu 

zabezpečiť naplnenie jeho základných potrieb, ktorými sú napr. istota a bezpečie, ktorú 

zvyčajne deťom zabezpečujú rodičia = vzťahové osoby. Tieto absencie následne 

ovplyvňujú dieťa v dospelosti, ktoré môže mať problém s nadväzovaním vzťahov, 

problém s dávaním a prijímaním lásky, partnerstvom a rodičovstvom a pod.  

 Je zrejmá zvýšená, ale na základe čoho, to už autori výskumov nešpecifikujú alebo sú 

len málo presvedčiví  a tvrdia, že homosexualita mladých dospelých z detských 

domovov je teda vyššia, jedným z takýchto výskumov je aj Žarnayov (2009). Podľa 

neho mladé ženy podvedome hľadajú vo svojej dospelosti matku rovnako ako mladí 

muži otca. Táto problematika úzko súvisí s absenciou vzťahovej osoby a absenciou 

pozitívneho mužského a ženského vzoru ako vzoru otca a matky. Homosexuálne 

orientovaní mladí dospelí tak automaticky strácajú možnosť stať sa rodičom vlastných 

biologických detí, čím v sebe potláčajú prirodzená danosť byť rodičom.  

 Hewston (2006), ktorý spomína ďalšie výskumy od autorov Ducka, Fletchera 

a Finchmana poukazuje na fakt, že kvalita vzťahov v rodine určuje kvalitu ďalších 

vzťahov. Pokiaľ dieťa prežije nejaký extrémny negatívny zážitok s rodičom, dá sa 

predpokladať, že je vystavené väčšiemu riziku a že bude mať problémy v kontakte so 

súrodencami a vrstovníkmi všeobecne. V súvislosti s našou témou považujeme za 

extrémny negatívny zážitok s rodičom náhle odobratie dieťaťa z jeho prirodzeného 

rodinného prostredia. Racionálne zdôvodnenie odobratia ho z rodiny dieťa chápe 

v závislosti od jeho veku a osobnostnej vyzretosti, čo môže u dieťaťa prehlbovať 

negatívne pocity. Tie môžu viesť k rade sociálnopatologickým javom spojených aj 

s rodičovstvom.  

 

Predmet, objekt a cieľ výskumu 

 Predmetom je predstava o rodičovstve mladých dospelých z detských domovov. 

 Objekt tvoria mladí dospelí z detských domovov - mladé ženy a muži, 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. 

 Cieľom je zistiť predstavu o rodičovstve mladých dospelých z detských domovov. 

 

Charakteristika výskumnej vzorky 

Výskumnú vzorku, ktorú tvorili mladí dospelí z detských domovov, tvorilo 48 

respondentov, (19 žien a 29 mužov). Priemerný vek žien bol 19,73 rokov veku života, mužov 

19,55. Kontrolnú vzorku respondentov, ktorá slúži na komparáciu vybraných výskumných 

zistení tvoria mladých dospelých z úplných rodín tvorilo rovnako 48 respondentov, (19 žien 

a 29 mužov). Priemerný vek žien bol 20,94 rokov života a u mužov 21,19.  

Znaky (kritéria) výskumnej vzorky: 

 mladí dospelí od 18 – 25 rokov veku života 

 študent/študentka 

 v súčasnosti byť umiestnený/á v detskom domove 

Znaky (kritéria) kontrolnej vzorky: 

 mladí dospelí od 18 – 25 rokov veku života 

 študent/študentka 

 trvalé bydlisko pri rodičoch 
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 pochádzať z úplnej rodiny – pre účely výskumu za úplnú rodinu považujeme život 

v rodine s vlastným žijúcim otcom a vlastnou žijúcou matkou. 

 

Výskumnícke otázky a hypotézy 

Pri stanovení hypotéz a výskumníckych otázok sme si určili premenné. Nezávislé 

premenné sú demografické charakteristiky (pohlavie, vek), dĺžka času stráveného v detskom 

domove, vzťah k rodičom. Závislou premennou je predstava rodičovstva, ktorú tvoria: 

predstava o dieťati, obavy spojené s predstavou o rodičovstve, rodičovské zručnosti 

a vlastnosti, predstava o vernosti vo vzťahu – promiskuita. Hlavná výskumnícka otázka (VO) 

vychádza z cieľa: Aká je predstava o rodičovstve mladých dospelých z detských domovov?  

 

Tabuľka 1 Hypotézy a výskumnícke otázky 

Kategó

ria 

H 

/ VO 
Znenie hypotézy / výskumníckej otázky 

Predstava     

o dieťati 

H1 
Predpokladáme, že predstava o dieťati mladých dospelých z 

ÚR je viac pozitívna než u mladých dospelých z DeD.  

V

O1 

Existuje vzťah medzi predstavou o dieťati mladých 

dospelých z DeD a dĺžkou času stráveného v DeD?  

V

O2 

Existuje vzťah medzi predstavou o dieťati mladých 

dospelých z DeD a vzťahom k ich matke? 

Obavy 

spojené s 

predstavou o 

rodičovstve 

H2 
Predpokladáme, že mladí dospelí z DeD považujú za 

najväčšiu obavu v súvislosti s predstavou o rodičovstve bývanie. 

V

O3 

Čoho sa mladí dospelí v súvislosti s predstavou ich budúcej 

úlohy rodiča najviac obávajú? 

Rodičovské 

zručnosti      

a vlastnosti 

H3 
Predpokladáme, že mladí dospelí z ÚR majú viac rozvinuté 

rodičovské zručnosti a vlastnosti než mladí dospelí z DeD. 

V

O4 

Existuje vzťah medzi rodičovskými zručnosťami 

a vlastnosťami a dĺžkou času stráveného v DeD? 

Promiskuita 

mladých 

dospelých 

H4 
Predpokladáme, že viac ako 50% mladých dospelých prežilo 

viac ako 4 partnerské vzťahy. 

V

O5 

Mali mladí dospelí z DeD viac partnerských vzťahov než 

mladí dospelí z ÚR? 

V

O6 

Líši sa predstava mladých dospelých z DeD o vernosti vo 

vzťahu od mladých dospelých z ÚR? 

 
V

O7 

Existuje vzťah medzi predstavou o vernosti vo vzťahu 

a súčasným partnerským stavom mladých dospelých z DeD? 

DeD = detský domov, ÚR = úplná rodina, H = hypotéza, VO = výskumnícka otázka 

 

Verifikácia hypotéz a výskumníckych otázok 
 

H1 Predpokladáme, že predstava o dieťati mladých dospelých z ÚR je viac pozitívna než u 

mladých dospelých z DeD. 

Pri formulovaní hypotézy sme vychádzali z trojrozmernej teórie interpersonálneho 

správania W. C. Schutza. Hovorí o negatívnych skúsenostiach v detstve, ktoré vedú 
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k deficitnému alebo patologickému správaniu. Ako predmet skúmania hypotézy sme si ju 

vybrali z nasledujúceho dôvodu. Trojrozmerná teória interpersonálneho správania Schutza 

(in: Nohejl, 2001) hovorí o tom, akú dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti človeka zohráva 

prostredie, v ktorom žil. Schutz veľmi konkrétne definuje vplyv skúseností z detstva na typ 

správania v dospelosti. Podľa vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom tak dochádza buď k 

uspokojeniu alebo neuspokojeniu interpersonálnych potrieb. Negatívne skúsenosti, ktoré 

jedinec v detstve zažíva vedú k deficitnému, excesívnemu alebo k patologickému správaniu. 

Pokiaľ je dieťa v detstve milované a má na seba pozitívnu spätnú väzbu, jeho správanie je 

podľa Schutzovho rozdelenia napĺňania uspokojenia interpersonálnych vzťahov ideálne. Pre 

potreby našej práce za negatívnu skúsenosť v detstve považujeme odňatie dieťaťa z jeho 

biologickej rodiny a umiestnenie ho do detského domova. Podľa uvedenej teórie, by mal 

človek, ktorý zažil negatívne skúsenosti v detstve a zažil traumatizujúcu udalosť, ktorou 

v našej práci rozumieme odňatie z biologickej rodiny, vykazovať nežiaduce správanie, čo 

môže viesť i k negatívnej predstave o dieťati. Výskumné zistenia od mladých dospelých 

z detských domovov sme následne komparovali so zisteniami kontrolnej vzorky, ktorú tvorili 

mladí dospelí z úplných rodín. Kritérium verifikácie hypotézy bol rozdiel aritmetického 

priemeru modusov kategórie viac ako 1,0.  

Hypotéza sa nepotvrdila. 

Výskumom sme zistili, že predstava o dieťati mladých dospelých z úplných rodín nie je viac 

pozitívna, ako predstava o dieťati mladých dospelých z detských domovov. Výsledky zistení 

mladých dospelých z detských domovov boli nasledovné: mod V5 = 3, mod V10 = 2, mod 

V1, V2, V3, V4, V6, V7, V8, V9 = 1. Aritmetický priemer modusov je 1,3. U mladých 

dospelých pochádzajúcich z úplných rodín. mod V1, V2, V 3, V5, V8, V10 = 2, mod, V4, V6, 

V7, V9 = 1. Aritmetický priemer modusov je 1,6. Z komparácie vyplýva, že i keď s rozdielom 

0,3, predstava o dieťati mladých dospelých z detských domovov je pozitívnejšia než 

u mladých dospelých z úplných rodín. Teória, na základe ktorej sme hypotézu postavili sa 

v našom prípade ukázala ako nepravdivá. 

 

VO1 Existuje vzťah medzi predstavou o dieťati mladých dospelých z DeD a dĺžkou času 

stráveného v DeD? 

Nulová korelácia.  

Interpretujeme zistené korelácie jednotlivých výrokov: V2 = negatívna korelácia, V1, V10 = 

nulová korelácia, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 = pozitívna korelácia. Aritmetický priemer 

korelácii hovorí o korelácii celej kategórie „predstava o dieťati“ a dĺžkou času stráveného 

v detskom domove, ktorou je hodnota 0,49. Hovoríme o korelácii na hrane medzi nulovou 

a pozitívnou koreláciou, kde hranicou nulovej korelácie s pozitívnou práve naša hodnota 0,49. 

Medzi predstavou o dieťati mladých dospelých z detských domovov a dĺžkou času stráveného 

v detskom domove neexistuje žiaden vzťah, resp. existuje veľmi malý.  

 

VO2 Existuje vzťah medzi predstavou o dieťati mladých dospelých z DeD a vzťahom k ich 

matke? 

Nulová korelácia. 

Korelácie prvej kategórie „predstava o dieťati“. V1, V10 = negatívna korelácia, V9 = 

nulová korelácia, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 = pozitívna korelácia. Aj keď podobne ako pri 

VO1 pozitívne korelácie počtom výrazne prevyšujú nad nulovými a negatívnymi, aritmetický 

priemer hovorí o korelácii 0,44, čo je nulová korelácia. Zistili sme, že v našom realizovanom 

výskume neexistuje vzťah medzi predstavou o dieťati a vzťahom k matke mladých dospelých 

z detských domovov, resp. existuje, ale veľmi malý. 
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H2 Predpokladáme, že mladí dospelí z DeD považujú za najväčšiu obavu v súvislosti 

s predstavou o rodičovstve bývanie.  

Pri formulovaní hypotézy sme vychádzali z výskumu realizovanom v r. 2009. Žarnay zistil, 

že za najväčšiu obavu považujú mladí chlapci z detských domovov bývanie a mladí chlapci 

z funkčných rodín financie.  

Hypotéza sa nepotvrdila. 

Za najväčšiu obavu považujú mladí dospelí z detských domovov aj úplných rodín finančné 

problémy. 

Mladí dospelí z detských domovov (46,27%) a mladí dospelí z úplných rodín (33,33%) sa 

najviac obávajú finančných problémov. Druhou najväčšou obavou je pre mladých dospelých 

z detských domovov v 11,94% to, že budú takými, akými sú ich matka/otec. U mladých 

dospelých z úplných rodín bola druhá v poradí obava z výchovy dieťaťa. Zaujímavé je 

zistenie, že kým 1,48% mladých dospelých z detských domov sa obávajú, že nebudú mať 

nikoho, kto im pomôže, mladí dospelí z úplných rodín sa tejto obavy boja viac, konkrétne 

4,17%. Najväčší rozdiel v odpovediach, medzi mladými dospelými z detských domovov 

a úplných, bolo pri obave zo záväzku a zodpovednosti. Najmenší rozdiel bol pri obave z 

nedostatku času na svoje záujmy.  

 

VO3 Čoho sa mladí dospelí v súvislosti s predstavou ich budúcej úlohy rodiča najviac 

obávajú?  

Mladí dospelí z detských domovov sa pri predstave ich budúcej úlohy rodiča najviac 

obávajú samostatného života a nezávislosti a z úplných rodín sa najviac obávajú práce. 

Respondentov sme sa pýtali na 5 oblastí, kde mali zaznačiť, či je to oblasť, ktorej sa obávajú 

alebo naopak sa na ňu tešia. Zistili sme, že za najväčšiu obavu považujú mladí dospelí 

z detských domovov v 54% obavu zo samostatného života a nezávislosti. Ďalej nasleduje 

obava z detí 38%, 32% práca, 30% vlastná domácnosť, 28% manželstvo. Mladí dospelí 

z úplných rodín sa najviac (29%) obávajú práce, ďalej nasleduje obava z manželstva 

(25%), deti (23%), vlastná domácnosť (21%) a samostatný život a nezávislosť (19%). 

Zlúčením zistení z H2 a VO3 chápeme u mladých dospelých z DeD oblasť obavy - 

samostatný život a nezávislosť v súvislosti so strachom z finančných problémov. U mladých 

dospelých z ÚR chápeme oblasť obavy – práca v súvislosti s finančnými problémami. 

 

H3 Predpokladáme, že mladí dospelí z ÚR majú viac rozvinuté rodičovské zručnosti 

a vlastnosti než mladí dospelí z DeD. 

Pri stanovení hypotézy sme vychádzali z poznatkov sociológie. Predpokladali sme, že 

keďže nemajú mladí dospelí v detských domovov pozitívny rodičovský vzor, budú mať 

rodičovské zručnosti a vlastnosti menej rozvinuté než mladí dospelí z úplných rodín. Druhým 

faktom, z ktorého sme pri formulácii vychádzali bolo zistenie, že u matiek bývalých 

„domováčok“ existuje 52 krát vyššia pravdepodobnosť, že im bude dieťa odobraté, rovnako je 

vyššia pravdepodobnosť i u otcov, ktorým bola v minulosti nariadená ústavná výchova. Preto 

nás zaujímalo, či sa kvalita rodičovských zručností a vlastností mladých dospelých z detských 

domovov líši od rodičovských zručností a vlastností mladých dospelých z úplných rodín. Táto 

kategória, ktorá sa zaoberá zistením rodičovských zručností a vlastností je podmienená 

sebahodnotením resp. sebavedomím respondentov.  

Hypotéza sa nepotvrdila. 

Mladí dospelí z úplných rodín nemajú viac rozvinuté rodičovské zručnosti a vlastnosti ako 

mladí dospelí z detských domovov. Pri zručnostiach a vlastnostiach mladých dospelých 

z detských domovov je rodičovská zručnosť/vlastnosť č. 1,2,4,5,7,8,9 mod = 1, č. 3,6 mod = 

2. Za najviac rozvinuté zručnosti/vlastnosti u seba považujú mladí dospelí z detských 

domovov spravodlivosť a samostatnosť. Toto zistenie je zaujímavé vzhľadom na to, že pri 
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zisťovaní VO3 sme zistili, že práve samostatný život a nezávislosť je jedinou oblasťou, ktorú 

väčšina mladých dospelých z detských domovov považuje za obavu. Najviac mladých 

dospelých z úplných rodín (58,33%) označilo, že problémy riešia s rozvahou a pokojne. 

Všetky zručnosti/vlastnosti mod = 2, s tým, že č. 4 mod = 1,2. Aritmetický priemer modusov 

u mladých dospelých z detských domovov 1,22 a mladých dospelých z úplných rodín 1,90. 

Z uvedeného vyplýva, že i napriek tomu, že mladí dospelí z detských domovov nevyrastajú 

v prirodzenom rodinnom prostredí, nevykazujú výrazné rozdiely oproti mladým dospelým, 

ktorí vyrastali v úplných rodinách. Práve naopak zistili sme, že mladí dospelí z detských 

domovov disponujú viac rozvinutými rodičovskými zručnosťami a vlastnosťami oproti 

mladým dospelým z úplných rodín.  

 

VO4 Existuje vzťah medzi rodičovskými zručnosťami a vlastnosťami a dĺžkou času 

stráveného v DeD?  

Zisťovali sme, či existuje vzťah medzi rodičovským zručnosťami a vlastnosťami a dĺžkou 

času stráveného v detskom domove. Zistili sme, že priemerná dĺžka času stráveného 

v detskom domove našich respondentov je 11,12 rokov, mod = 16.  

Pozitívna korelácia. 

Ukázalo sa, že 8 z 9 nami skúmaných rodičovských zručností a vlastností sú v pozitívnej 

korelácii. Nulová korelácia 0,30 bola pri výroku „viem variť“. Najviac koreluje dĺžka času 

stráveného v detskom domove s výrokom „viem rozumne hospodáriť s peniazmi“ 0,89, ďalej 

nasleduje „som spravodlivý/á“ 0,87, „problémy riešim pokojne a s rozvahou“ 0,81, „som 

samostatný/á“ 0,79,  „som spoľahlivý/á 0,78, „viem sa rýchlo prispôsobiť“ a „som 

trpezlivý/á“ 0,76 a najmenšiu no stále silnú koreláciu 0,75 „som zbehlý/á v riešení úradných 

záležitosti“.  

 

H4 Predpokladáme, že viac ako 50% mladých dospelých prežilo viac ako 4 partnerské 

vzťahy.  

Pri formulovaní hypotézy sme vychádzali z výskumu Papša (2011). Jeho výskumnú vzorku 

tvorilo 103 mladých dospelých, ktorí vyrastali v detskom domove. Zistil, že 12,64 % mladých 

dospelých malo 4 vzťahy, 25,26 % malo v minulosti 5 vzťahov a viac ako 5 vzťahov malo 

53,68 % mladých dospelých. 

Hypotéza sa nepotvrdila. 

Zistili sme, že 57,89 mladých žien z detského domova prežilo viac ako 4 vzťahy, 26,31% 

menej ako 3 vzťahy, 15,80% nebolo nikdy vo vzťahu. 34,49% mladých dospelých mužov 

z detského domova prežilo viac ako 4 vzťahy, najväčšie percento 58,62 bolo pri menej ako 3 

vzťahoch, 6,89% nebolo vo vzťahu. Priemerne prežili mladí dospelí z detských domovov 

menej ako 3 vzťahy (45,83%), nasleduje viac ako 4 krát 43,75%. Vo vzťahu nebolo 10,42% 

mladých dospelých z detských domovov. 

 

VO5 Mali mladí dospelí z DeD viac partnerských vzťahov než mladí dospelí z ÚR?  

Výsledky z verifikácie H2 sme komparovali s mladými dospelými z úplných rodín. 

Zaujímal nás počet prežitých partnerských vzťahov mladých dospelých z detských domovov 

a úplných rodín.  

Mladí dospelí z detských domovov mali 4,19 krát viac partnerských vzťahov než mladí 

dospelí z úplných rodín. 

Ako sme spomínali v H2, mladí dospelí z detských domovov mali menej ako 3 vzťahy 

45,83%, viac ako 4 vzťahy 43,75% a neboli vo vzťahu 10,42%. Mladí dospelí z úplných rodín 

boli vo vzťahu menej ako 3 krát 77,08%, viac ako 4 krát 10,42%, vo vzťahu neboli 12,50%. 

Aby sme odpovedali na VO5, komparujeme zistené údaje v možnosti „viac ako 4 krát“ 

u mladých dospelých z detských domovov a úplných rodín. Mladí dospelí z detských 



170 

 

domovov boli vo vzťahu viac ako 4 krát 4,19 násobne viac, než mladí dospelí z úplných 

rodín.  

VO6 Líši sa predstava mladých dospelých z DeD o vernosti vo vzťahu od mladých 

dospelých z ÚR? 

Neodmysliteľnou podmienkou pre samotný vznik rodičovstva je partner/ka. V podmienkach 

slovenskej spoločnosti v kontexte náboženstva, kultúry a samotnej histórie je preferovaný 

celoživotný vzťah s matkou/otcom svojho dieťaťa v manželstve. Zaujímalo nás, či sa 

predstava o vernosti vo vzťahu mladých dospelých z detských domovov líši od predstavy 

o vernosti vo vzťahu mladých dospelých z úplných rodín.  

Predstava o vernosti vo vzťahu mladých dospelých z detských domovov sa líši  od 

predstavy o vzťahu mladých dospelých z úplných rodín minimálne – o 2,5% 

Pri zodpovedaní VO7 sme zrátali odpovede „súhlasím“ a „skôr súhlasím“, kde sme 

percentuálne vyjadrenie zrátali. Odpovede „neviem“ sme nespočítavali. Pre vernosť vo 

vzťahu je 210,0% (z 300%) mladých dospelých z detských domovov a 212,5% (z 300%) 

mladých dospelých z úplných rodín preferuje manželstvo a vernosť vo vzťahu pred striedaním 

partnerov. 

VO7 Existuje vzťah medzi predstavou o vernosti vo vzťahu a súčasným partnerským stavom 

mladých dospelých z DeD? 

Nulová korelácia. 

Na zodpovedanie VO8 sme ako prvé zisťovali, koľko respondentov sa momentálne 

nachádza v partnerskom vzťahu. V dobe realizovaného výskumu bolo 47,92% opýtaných vo 

vzťahu, tzn. mali priateľa/priateľku a 52,08% vo vzťahu nebolo. Odpoveď pre VO8 sme 

zisťovali troma výrokmi.  Výrok „preferujem striedanie partnerov pred manželstvom“ 

koreluje na hladine 0,71, teda hovoríme o silnej korelácii. Naopak výroky „verím v silu 

manželstva“ a „otcovi/matke svojich detí budem verná/ý navždy“ ukazujú silnú negatívnu 

koreláciu. Aritmetický priemer korelácii je -0,27 a teda hovoríme o nulovej korelácii 

predstavy o vernosti vo vzťahu a súčasným partnerským stavom mladých dospelých 

z detských domovov. 

 

Záver 
 

V závere príspevku uvádzame tie výskumné zistenia dostupných výskumov, ktoré sme 

skúmali aj my, čím prinášame aktualizované zistenia: 

 Rabušic (2000, in: Vágnerová, 2008) vo svojom výskume zisťoval posun názoru 

mladých ľudí na hodnotu dieťaťa. Zistil, že mladí ľudia už nepovažujú dieťa za 

nevyhnutnú podmienku pre naplnenie života.  

 My sme výrok „Dieťa považujem za nevyhnutnú podmienku pre naplnenie svojho 

života.“ overovali pri oboch skúmaných skupinách respondentov prostredníctvom 

škálovej otázky. Následne sme zrátali odpovede súhlasím a skôr súhlasím, a odpovede 

nesúhlasím a skôr nesúhlasím. Odpoveď neviem sme nezarátavali. Zistili sme, že 62,5% 

mladých dospelých  z  detských domovov, dieťa považuje za nevyhnutnú podmienku 

pre naplnenie svojho života. 25% respondentov s výrokom nesúhlasilo. Zistenia boli 

veľmi podobné mladým dospelým z úplných rodín. 64,58% považuje dieťa za 

nevyhnutnú podmienku pre naplnenie svojho života, 16,66% nie. Na základe našich 

zistení konštatujeme, že výskumné zistenia Rabušica z r. 2000 už nie sú aktuálne. 

Priemerne 63,54% mladých dospelých z detských domovov aj úplných rodín považuje 

dieťa za nevyhnutnú podmienku pre naplnenie svojho života. 
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 Hamplová  (2000, in: Vágnerová, 2008) vo svojom výskume zistila, že 30% mladých 

ľudí súhlasilo s tvrdeniami: „Dieťa predstavuje príliš veľké obmedzenie slobody.“ 

a zároveň „Pre rodičov je najväčšou radosťou to, že môžu sledovať svoje dieťa rásť“. 

 My sme výroky skúmali, zrátali sme odpovede „súhlasím“ a „skôr súhlasím“ a zistili 

sme, že dieťa predstavuje príliš veľké obmedzenia slobody pre 27,09% mladých 

dospelých z detských domovov a pre 24,99% mladých dospelých z úplných rodín. Na 

základe našich zistení konštatujeme, že výskumné zistenia Hamplovej z r. 2000 sa 

výrazne neodlišujú, priemerne 26,04% mladých dospelých považuje dieťa za 

obmedzenie slobody. S výrokom, že pre rodičov je najväčšou radosťou vidieť svoje 

dieťa rásť súhlasilo 87,5% mladých dospelých z detských domovov a 89,58% mladých 

dospelých z úplných rodín. Priemerne 57,81% mladých dospelých súhlasí s tvrdením, že 

pre rodičov je najväčšou radosťou, keď môže vidieť svoje dieťa rásť, čo je výrazný 

rozdiel oproti výskumnému zisteniu Hamplovej. 

 Žarnay (2009)  zistil, že mladí chlapci z detských domovov majú  najväčšiu obavu 

z bývania a mladí chlapci z funkčných rodín považujú za najväčšiu obavu financie. 

 V našom zrealizovanom výskume sme zisťovali obavy u mladých mužov aj žien. My 

sme v zrealizovanom výskume zistili, že obe výskumné vzorky respondentov považujú 

za najväčšie obavy v súvislosti s predstavou o rodičovstve financie (priemer 40%). 

Zisťovali sme tiež konkrétnejšie obavy a zistili sme, že finančné obavy sú u mladých 

dospelých z detských domovov spojené so samostatným životom a nezávislosťou  

(54%) a u mladých dospelých z úplných rodín s prácou (30%). Zaujímavé je zistenie, že 

obava samostatného života a nezávislosti bola u mladých dospelých klasifikovaná ako 

najväčšia, u mladých dospelých z úplných rodín ako najmenšia.  

 Papšo (2011) zistil, že 91,58% mladých dospelých, malo viac ako 4 vzťahy. Papšo 

skúmal 103 mladých dospelých, ktorí žili v detskom domove. 

 My sme v našom realizovanom výskume skúmali približne polovicu počtu respondentov 

oproti Papšovi. Zistili sme, že 43,75% mladých dospelých malo viac ako 4 vzťahy, čo je 

menej ako polovica ako Papšov výsledný údaj výskumu. Výrazný rozdiel môžeme 

pripísať priemernému veku respondentov, ktorý bol v Papšovom výskume 23,28 

a v našom 19,64 rokov. Konštatujeme, že počet vzťahov úmerné narastá so zvyšujúcim 

sa vekom mladých dospelých. Toto konštatovanie je však diskutabilné. Zrátaním 

odpovedí „súhlasím“ a „skôr súhlasím“ sme zistili, že 64,58% respondentov verí v silu 

manželstva, 75% respondentov nepreferuje striedanie partnerov pred manželstvom 

a 70,83% respondentov plánuje byť otcovi/matke svojich detí verný/á.  

 Vágnerová (2008) uvádza výskumné zistenia rady autorov z r. 2000 - 2003. Uvádzajú, 

že najoptimálnejší vek pre splodenie prvého dieťaťa je u žien 24,5 a u mužov 28 rokov.  

 V našom výskume potvrdzujeme štatistické informácie o narastajúcom veku 

prvorodičiek, pretože sme zistili, že respondenti považujú za najoptimálnejší vek na 

splodenie prvého dieťaťa od 26 do 30 rokov. Oni sami sa chcú stať rodičmi rovnako, od 

26 do 30 rokov. 

 Je potrebné spomenúť i  nové zistenia alebo zistenia, ktoré si vyžadujú osvetu,  na ktoré 

sme pri vedeckom bádaní prišli a ktoré sme analyzovali v empirickej časti práce: 

 mladí dospelí z detských domovov považujú za najbližšieho človeka súrodenca, 

následne kamaráta/ku a sociálneho/nu pracovníka/čku, 

 najmenej mladých dospelých z úplných rodín považuje otca za najbližšieho človeka, 

pričom pred otcom má u mladých dospelých z úplných rodín prednosť súrodenec, 

kamarát/ka, priateľ/ka a matka, 

 predstava o dieťati mladých dospelých z úplných rodín je horšia, než predstava o dieťati 

mladých dospelých z detských domovov, 
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 v siedmych z desiatich výrokov z kategórie „Predstava o dieťati“, hovoríme o pozitívnej 

korelácii ku vzťahu respondentov k ich matke, 

 v siedmych z desiatich výrokov z kategórie „Predstava o dieťati“, hovoríme o pozitívnej 

korelácii ku dĺžke času stráveného v detskom domove, 

 predstava o vernosti vo vzťahu je pozitívnejšia u mladých dospelých z úplných rodín, 

 za svoju najviac rozvinutú vlastnosť považujú mladí dospelí z detských domovov 

samostatnosť, pričom zároveň práve samostatný život a nezávislosť uviedli ako svoje 

najväčšie obavy, 

 medzi rozvinutím rodičovských zručností a vlastností a dĺžkou času stráveného 

v detskom domove existuje vzťah a medzi predstavou o vernosti vo vzťahu a tým, či je 

mladý dospelý v súčasnosti v partnerskom vzťahu neexistuje vzťah. 
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