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1 Úvod 

Materstvo je fenomén dvojakej povahy. Je všedné, osobnú skúsenosť s ním má väčšina dospelých 

žien a zároveň skryté, na verejnosti sa o ňom píše málo a povrchne. Verejná reprezentácia materstva 

sa uskutočňuje na stránkach špecializovaných časopisov, ktoré čítajú prevažne matky. V ostatných 

médiách, rovnako ako v sociálnych vedách, je táto téma marginalizovaná. Matky tak môžu zdieľať 

svoje materské skúsenosti v tzv. ghetu, ich komunikácia v širšom spoločenskom priestore je 

obmedzená, čo vedie k ich sociálnej izolácii (Šeďová, 2003). To môže v konečnom dôsledku narúšať 

ich sociálne fungovanie, ktoré Bartlettová (1970) použila pre označenie interakcií, ktoré prebiehajú 

medzi požiadavkami prostredia a ľuďmi. Ak vychádzame z konceptu sociálneho fungovania tak 

potom, povinnosťou sociálnej práce je rozvíjať informačnú paradigmu smerom k matkám a materstvu. 

Inými slovami, úloha sociálnej práce spočíva vo zvyšovaní dôležitosti edukačnej paradigmy 

v predmetnej oblasti.  

Ďalším javom spájaným s novým materstvom je fakt, že sa matky musia naučiť integrovať 

povinnosti a zodpovednosti týkajúce sa starostlivosti o svoje deti s existujúcim súborom povinností 

a rolami (zamestnankyňa, členka rodiny, kamarátka, matka a manželka), ktoré často zastávajú 

(O´Hara a kol., 1992, in: Barker – Wisner, 2012). Autor Rubin (1967a, 1967b, in: Barker – Wisner, 

2012) popísal dosiahnutie materskej roly ako komplex procesov, ktorý je naučený, recipročný 

a interaktívny. Na základe tejto práce autor Mercer (2004, in: Barker – Wisner, 2012) definoval 

proces stávania sa matkou, skôr ako dynamický a konštantne sa vyvíjajúci stav a nie ako stav, ktorý je 

daný. Podľa pretrvávajúcich štatistických údajov, ktoré sa spájajú s novým materstvom, sa žena by sa 

mala vysporiadať s veľkým nárastom miery jej zodpovednosti a povinností (Barker – Wisner, 

2012). Faktom zostáva, že zvyčajne práve matky sú primárnymi poskytovateľkami starostlivosti 

o svoje dojčatá a to bez ohľadu na manželský alebo pracovný status (Logsdon a kol., 2006, in: Barker 

– Wisner, 2012). Za účelom zlepšovania tejto roly je matka postavená pre úlohu rozvíjať súbor 

zručností typických pre materstvo a integrovať materstvo do svojho života. V tejto súvislosti hovorí 

Barkin a kol. (2010, in: Barker – Wisner, 2012) o materskom fungovaní. Za „vysokofunkčnú“ ženu 

považuje, tú ktorá: (1) má adekvátnu sociálnu oporu; (2) je schopná starať sa o svoje vlastné fyzické 

a mentálne potreby; (3) stará sa o svoje dojča a pripútava sa k nemu a (4) je schopná manažovať via-

ceré povinnosti. 

O prínosoch materstva/rodičovstva Sobotková (2001) hovorí ako o: (1) rozvoji vzťahov; (2) osob-

nom naplnení; (3) pokračovaní rodu; (4) zdroji podnetov a o (5) známke dospelosti. Iní autori (Hof-

manová, Hofman, in: Rabušic, 2001) formulovali na základe realizovaných výskumov nasledujúcu 

sadu hodnôt: (1) dieťa poskytuje status dospelosti; (2) reprodukciu samých seba; (3) pocit morálnosti; 
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(4) dieťa vytvára skupinové väzby; (5) pocit kreativity, naplnenia a kompetencie; (6) zdroj moci 

a pocit kontroly; (7) možnosť súťažiť s inými rodičmi a (8) ekonomickú užitočnosť dieťaťa. Giddens 

(2000) však prináša iný pohľad na hodnotu rodičovstva a hovorí o emočnej demokracii. Dieťa podľa 

neho nie je nevyhnutným dôsledkom sexu, ani nábožensky zdôvodnenou morálnou povinnosťou, 

z materiálneho hľadiska je skôr bremenom než ekonomickým prínosom. Jeho hodnota spočíva v ňom 

samom ako ľudskej bytosti a v potencii nadviazať so svojimi rodičmi trvalé emocionálne puto (vzťa-

hovú väzbu), ktorú nazývame v americkej angličtine dvojako a to attachment alebo bonding (Brisch, 

2011; Bowlby, 2010). 

Cieľom tohto príspevku je analyzovať súčasný stav poznania v oblasti materstva a starostlivosti 

(matiek) o seba prostredníctvom výskumných zistení zo zahraničných výskumov, ktoré v pod-

mienkach Slovenskej republiky a kontextoch sociálnej práce u nás nemajú takmer žiadnu tradíciu.  

 

2 Materstvo ako pozitívna a negatívna hodnota 

Čo pozitívne prináša rané
1
 materstvo ženám? A naopak, čo negatívne im prináša ? Je materstvo 

pozitívnou alebo skôr negatívnou hodnotou? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúšala nájsť odpoveď vo 

svojom kvalitatívne dizajnovanom výskume autorka Šeďová
2
 (2003, s. 11 – 27), ktorá v podmienkach 

Českej republiky realizovala výskum materstva. U šiestich žien na materskej dovolenke vo veku od 

26. do 30. rokov skúmala oblasť štyroch kategórií, konkrétne: okolnosti raného materstva, emócie 

spojené s materstvom, osobnostné vlastnosti matiek a napokon ich osobnostný rast. Na základe 

analýzy pološtruktúrovaných rozhovorov následne skúmala, či vybrané kategórie obsahujú pozitívne 

alebo naopak negatívne hodnotenia.  

 

2.1 Okolnosti raného materstva 

Medzi kľúčové zistenia v rámci okolností raného materstva patrili nasledovné: Rozhodnutie 

mať deti považovali respondentky za samozrejmé a bez racionálneho uvažovania („Odjakživa 

sme vedeli, že chceme mať deti a nikdy to nebolo predmetom nejakých zvláštnych racionálnych úvah” 

… „Nikdy ma nenapadlo, že by som deti nemala. Vždy som si priala mať veľkú rodinu“... „Prišlo mi 

úplne logické mať deti. Skôr som si pripadala divne, že všetky tie kamarátky, ktoré sa vydávali v tom 

istom roku ako ja, mali deti, len my sme boli tí outsideri.”) U respondentiek prevažovala predstava, že 

deti sú extenziou, čiže určitým zavŕšením partnerskej lásky. Na otázku prečo mať deti odpovedala 

jedna respondentka takto: „Pretože strašne milujem svojho muža“. Na doplňujúcu otázku, prečo nie-

ktoré páry nechcú mať deti vyjadrila názor, že: „Taktiež tam môže byť aj to, že sa tí ľudia nemilujú. Že 

si vyhovujú pri sexe, dávajú dokopy sumu peňazí a za to si užívajú, ale zas tak sa nemilujú.“  

Za hlavné negatíva raného materstva respondentky považovali: únavu; fyzické vyčerpanie; 

nedostatok času pre seba, partnera a domácnosť; chýbajúce peniaze a s tým súvisiacu nedosta-

točnú prítomnosť partnera v rodine. Je potrebné vo všeobecnosti podotknúť, že rané materstvo je 

nesmierne náročné na zdroje. V prvom roku života dieťaťa žena mnohokrát za noc vstáva ku svojmu 

dojčaťu, prežíva doposiaľ nepoznaný nedostatok plynulého spánku a veľmi obmedzená je aj možnosť 

regenerácie cez deň, čo v neposlednom rade ovplyvňuje taktiež výchovné opatrenia vo vzťahu 

k ostatným deťom. Jedna z respondentiek to potvrdzuje týmito slovami: „Keď som unavená, tak pros-

te povolím a oni to samozrejme vedia. Napríklad Katka chce od rána cukríky i keď vie, že ich môže až 

keď sa naobeduje. Niekedy ráno chcem mať pokoj, tak jej tie cukríky dám.” Nedostatok času pre 

seba, partnera a domácnosť zdôrazňovali v rozhovore všetky ženy. („Nemám toľko času na veci, 

ktoré by som chcela robiť. Človek musí neustále zvažovať, či si ten čas vezme pre seba, alebo ho dá 

tomu dieťaťu. Ale na druhej strane je dôležité vziať si čas pre seba, pretože inak úplne vyhoríš. Na to 

má každý človek právo – byť sám sebou – a ja som si to uvedomila teraz s Miškou.”) Na otázku, čo by 

matkám v tomto prípade pomohlo odpovedali napríklad takto: „Dvakrát do týždňa pani na stráže-

nie“.... „Mať viac času pre seba bez Tomáška“... „Keď si tie deti občas zoberie obe dve – stačí pol-

                                                      
1
 Termínom rané materstvo Šeďová (2003) označila obdobie od narodenia dieťaťa do jeho troch až štyroch rokov, 

kedy zvyčajne nastupujú do materskej školy.  
2
 Ústav pedagogických vied FF MU v Brne.  
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hodina.” Za ďalší výrazný problém považujú matky finančnú situáciu, konkrétne nedostatok 

peňazí. To je pochopiteľné, pretože manželský pár zvyčajne prechádza z modelu “dva platy pre 

dvoch” na model “jeden plat pre troch/štyroch”. Naviac sa potreba získať peniaze dostáva do roz-

poru s prianím tráviť čas spoločne ako rodina, vrátane muža, na ktorého je zvyčajne delegovaná tiaž 

zodpovednosti za materiálne zabezpečenie rodiny. (“Keby sme sa nemuseli starať o tú materiálnu 

stránku. Keby manžel nemusel tak veľa pracovať, mohol by viac figurovať v tej rodine. On sám má z 

toho teraz problémy, že nestíha hromadiť tie peniaze.”)  

Z dôvodu, že žena zostáva po väčšinu času s dieťaťom doma sama sa vzťah medzi nimi ešte viac 

upevňuje a prehlbuje. Podľa slov respondentiek bol tento vzťah vnímaný za veľmi tesný (a to najmä 

u detí do 1 roka) a oddelený od všetkého ostatného. Matka Daniela ho v rozhovore označila termí-

nom „tesné súžitie“. Monika zase hovorí o tom, že teraz je menej citovo náročná vo vzťahu 

k manželovi: „Vyžadovala som viac času a pozornosti, teraz som sa uprela na dieťa.” Je pravdepo-

dobné, že sa pozornosť ženy polarizuje smerom k dieťaťu a rada vecí, ktoré matku zaujímali pred-

tým, idú bokom. Tento stav je však v zásade vnímaný za normálny a žiaduci.  

S prechodom k materstvu sa premieňa aj vzťahová sieť žien. Tak, ako sme vyššie v texte načrtli, 

puto medzi matkou a dieťaťom sa odráža nielen v jej vzťahu s manželom, kedy sa ich manželský 

vzťah upevňuje a skvalitňuje, ale aj do jej vzťahu s jej širšou rodinou, priateľmi a okolím. Jedna res-

pondentka vnímala „dieťa ako katalyzátor vzťahu, ktorý niektoré vzťahy posilní, iné utlmí a odsunie 

na okraj.” K tomuto tvrdeniu sa pripája aj respondentka Lucia slovami: „S ľuďmi, ktorí mi nemajú čo 

ponúknuť sa nestretávam. Nenútim sa do toho, mám na to veľmi málo času...“ Matky uvádzali, že síce 

nemajú toľko času stretávať sa so svojimi priateľmi z predrodičovskej éry, vynahradzujú si to novou 

sociabilitou a najčastejšie sa priatelia s inými matkami. („My sme tu v klubu matiek celkom dobrá 

partia. Od každej maminky sa môžem niečo naučiť... Nepripadám si osamelá, žijem spoločenským 

životom.“) Niekedy je však život vnútri „materského gheta” vnímaný ako stereotypný a únavný. 

(„S tými, čo majú deti, mám jasne dané témy, ale niekedy ma to už nebaví. Stále riešiť ceny plienok, 

jedálniček dieťaťa, výchovné stratégie ako na nich... Keď stretnem maminku na piesku, vopred viem, 

ako bude konverzácia vyzerať.”) 

Povedomie o očakávaniach širšej spoločnosti i najbližšieho okolia voči materskej roly je zdro-

jom spoločenského tlaku. Keď výskumníčka Šeďová položila svojim respondentkám otázku: „Čo si 

predstavíš pod pojmom dobrá matka?“ väčšina okamžite začala spontánne vymedzovať proti pervazi-

vite tohto termínu. („Nenechať sa spútať predstavami o dobrej matke. Pristupovať k tomu tvorivým 

spôsobom podľa svojho svedomia. Osobne s tým mám problém. Žiadna žena by si nemala klásť za 

cieľ, že bude dokonalá matka. Nikto by to nemal chcieť bezpodmienečne dosiahnuť. Všetky maminky 

čo poznám majú pocit viny, že niečo nezvládajú. Tak si myslím, že je dobré im povedať, že dokonalá 

matka neexistuje.“) Všetky oslovené respondentky zdôraznili nutnosť toho, aby žena nielen posky-

tovala servis dieťaťu, ale taktiež uspokojovala svoje vlastné potreby. Vo výskume však bolo spo-

zorované, že nie vždy sa im to darí, napriek tomu, že si tento fakt uvedomujú.  

 

2.2 Emócie spájané s materstvom 

Druhou skúmanou oblasťou vo výskume Šeďovej (2003) bola oblasť emócií spojených 

s materstvom. Z výskumu spomínanej autorky vyplynulo, že najčastejšie zmieňovanou emóciou 

bola radosť špecifikovaná ako radosť z detí, z toho ako rastú a prospievajú. („Dieťa Vás naučí sú-

strediť sa na to, čo je prítomné... Nikdy som si nemyslela, že ma bude baviť byť s deťmi a hrať sa 

s nimi. S mladšími súrodencami som sa hrala s odporom. Že sa budem môcť naplno ponoriť do tej 

zábavy... Prekvapilo ma, že som schopná sa toľko hrať...  Keď som v depresii, tak ma z nej do-

stanú.”) Silnejšou variantou radosti je pocit eufórie, ktorá sa dostaví vo vzťahu k vypätým zážitkom, 

ako je napríklad samotný pôrod. Vypätosť situácie okolo pôrodu môže rovnako vyústiť v negatívny 

zázitok. Taktiež menej vyhranené polohy pocitu radosti majú svoje protiklady, čím je podráždenosť 

a zlosť. Ďalšie uvádzané emócie predstavujú spokojnosť a jeho silnejším variantom je pocit šťastia. 

Tie sa objavujú prevažne vtedy, keď sa matkám niečo darí a prebieha tak, ako si želajú. Často súvisia 

s pozitívnym hodnotením samej seba ako matky. („Dobrá matka je šťastná matka... Všetko čo robím 

sa snažím robiť maximálne dobre. A ten dobrý pocit z dobre vykonanej práce sa proste dostaví.“) 

Šťastie a spokojnosť vychádza aj z toho, ako sa žena identifikuje s rolou matky. Napríklad respon-
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dentka Tereza hovorí: „Som určite šťastná matka, po ničom inom netúžim.“ Naopak nepokoj a pocity 

viny môžeme označiť v tomto výskume za najsilnejšie negatívne emócie sprevádzajúce materstvo. 

Matky neustále spytujú svoje správanie, pýtajú sa, či sú dosť trpezlivé a či dávajú dieťaťu všetko to, 

čo potrebuje. Okrem toho matky cítia vinu, keď sa ich deti správajú zle a zároveň sa cítia previnile, 

keď ich majú trestať. Tu sa zrejme dostáva do konfliktu všeobecne zdieľaná predstava o tom, že 

matka je zodpovedná za charakter svojho dieťaťa s liberálnym princípom modernej výchovy. 

(„Niekedy mám pocit, že nie som dobrá matka. Keď sa niečo nepodarí, keď svoje dieťa za niečo po-

trestám, potom mám výčitky.”) Emócia, o ktorej respondentky hovorili najčastejšie je jednoznačne 

pozitívna. Ide o lásku. Tak ako sme už načrtli, narodenie dieťaťa upevňuje a posilňuje puto medzi 

manželmi. Respondentky uvádzali, že ich manžel podporuje a spoločne ako pár sa naučili zvládať 

náročné životné situácie. Uvedomili si, že ich láska sa nezakladá len na peknom zovňajšku, či príjem-

ne strávenom spoločnom čase. V intenciách tohto výskumu materstva je potrebné zmieniť predovšet-

kým materskú lásku. („Pocity z dieťaťa neviem popísať, pretože sú to nepopísateľné pocity. Je to 

neskutočná, úplná láska. Nikdy predtým som si nemyslela, že dokážem takto milovať.“) Naopak aj 

respondentky vo výskume Šeďovej (2003) vyjadrili obavy z toho, či sa u nich vyvinie pocit mater-

skej lásky, resp. či nebudú trpieť jej absenciou, keďže ako možno skonštatovať, vznik lásky nie je 

samozrejmosťou, ale naopak sa na nej musí pracovať. Absencia pocitu lásky je prežívaná dvojnásob-

ne ťažko: nedostaví sa očakávaná príjemná emócia a zároveň je to spoločenská stigma (o ktorej ho-

vorí napríklad Badinterová, 1998). Ako uvádza jedna respondentka: „Materskú lásku som v sebe pre-

búdzala behom prvých dvoch až troch mesiacov.” 

  

2.3 Osobnostné vlastnosti matiek 

Ďalšiu oblasť vo výskume predstavovali osobnostné vlastnosti matiek. Zaujímavým zistením bo-

lo, že väčšina z respondentiek uviedla, že u nich došlo k zmene hodnôt a to najmä v súvislosti s po-

larizáciou pozornosti k dieťaťu. Veci, ktoré boli pre ženu predtým dôležité a zaujímavé avšak nesú-

viseli s jej rodinou, sú teraz často považované za bezcenné. („Uvedomila som si, čo je dôležité, že to 

nie sú tie skúšky, a tak som dokončila štúdium s chladnou hlavou. Dôležité je mať deti, byť v pohode, 

mať muža, ktorý ťa má rád a ktorého máš rada ty“. ... „Keď to porovnám s kamarátkami čo nemajú 

deti, tak si úplne niekde inde, máš iné hodnoty. Zaoberáš sa praktickými vecami. Rebríček hodnôt sa 

pohne a to nie je zlé.“) Za základnú hodnotu je považované samotné dieťa, ale aj materstvo ako 

také. Na otázku, čo respondetkám pomáha byť dobrými alebo šťastnými matkami odpovedali, že prá-

ve samotná existencia ich detí je na prvom mieste. Zameranie sa na rodinu je v tejto fáze života ženy 

dominantné. Na otázku, čo je pre ne v živote dôležité, odpovedali všetky zhodne, že vzťahy a ľudia 

okolo nich, čím mysleli predovšetkým na svoju rodinu. Tento silný záujem sa stáva motívom pre 

učenie a hľadanie nových informácií. („Zaujímam sa o veci, o ktoré som sa predtým nezaujímala – 

o výživu, stravovanie, alternatívnu medicínu. Niektorí hovoria, že to až preháňam... V klube mamičiek 

sme mali veľa zaujímavých prednášok z oblasti ekológie, výživy a pod. Mohla som sa dostať k tomu, 

čo by som sama doma nerobila – maľovanie na sklo, drôtkovanie....“) Príležitosti k učeniu sú 

v prípade matiek pomerne jednostranne zamerané. Predovšetkým matky, ktoré získali vysokú kvali-

fikáciu často cítia, že pole v ktorom sa pohybujú, je obmedzené a že strácajú skôr nadobudnuté 

kompetencie (či už profesijné alebo všeobecne kultúrne). („Mám pocit, že hlúpnem. Keď sa stret-

nem s ľuďmi, ktorí sú bezdetní a pracujú, tak nestíham. Keď sa bavia o filmoch a ja som v kine nebola 

rok a pol, tak je to ťažké“... „Nezapájam hlavu, strácam slovnú zásobu. Predtým som čítala odbornú 

literatúru, teraz čítam Praktickú ženu.“) Vo výskume Šeďovej (2003) respondentky často vyjadrovali 

pocit, že materská skúsenosť posilňuje alebo dokonca vytvára špecifické osobnostné vlastnosti, 

ako sú zodpovednosť, trpezlivosť, empatiu, sebaovládanie a nesebeckosť. Ako máme možnosť 

vidieť, všetko sú to vlastnosti vzťahované k poskytovaniu služby niekomu druhému. Väčšinou sú 

prežívané pozitívne, okrem zodpovednosti, ktorej význam môže oscilovať od určitého „potešenia 

z moci’ až po pocit straty nezávislosti. („Nemôžem kedykoľvek opustiť domov a keď už niekam idem, 

tak aj tak premýšľam, čo doma robia deti. Mám trvalý pocit zodpovednosti.”) Trpezlivosti, s ktorou 

matky často spájajú empatiu, je prikladaný veľký význam. („Učím sa byť trpezlivá, vypočuť toho 

druhého, pretože to je niekto na komu mi záleží asi najviac.”) Ako uvádza Šeďová (2003, s. 22), „tam 

kde dochádza trpezlivosť, musí nastúpiť sebaovládanie. Pokiaľ sa to nepodarí, vnímajú to respon-
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dentky ako svoje zlyhanie“. Nesebeckosť je spájaná so schopnosťou podriadiť sa potrebám die-

ťaťa, určitým spôsobom sa obetovať, čo dokazujú aj nasledujúce výroky. „Dobrá mama neľutuje 

jedinú minútu, kedy sa deťom venuje”... „Nemôžem robiť čo chcem, musím sa podriadiť, ale tá pod-

riadenosť je dobrovoľná. Upokojuje ma, že som toho schopná.” Vlastnosti, o ktorých sme hovorili, 

bývajú hodnotené spoločnosťou ako typicky ženské. Otázkou však zostáva, či sa tieto „ženské 

vlastnosti“ generujú zážitkom materstva, alebo či je zážitok materstva impulzom k väčšej akceptácii 

kultúrne vymedzenej roly ženy. Narodenie dieťaťa vnímajú ženy ako podnet k sebapoznaniu, 

v rámci ktorého sa prejavia vlastnosti, o ktorých ženy skôr nevedeli, alebo si ich nepripúšťali. („Mys-

lela som si o sebe, že som kľudná, vyrovnaná a odolná. Objavila som však netrpezlivosť a to, že sa pri 

vypätí zložím. Viac si všímam svoje negatívne vlastnosti, pretože to tesné súžitie ma často dostáva do 

konfrontácií, tak musím nad tým premýšľať.”) Zároveň je materstvo a jeho zvládanie zdrojom sebais-

toty. Ženy majú pocit, že v živote niečo skutočne dokázali. („Dodalo mi sebavedomie, že sa dokážem 

postarať o rodinu. Pretože doma som bola za všetko kritizovaná.“) Sebaistota a zároveň záväzok 

k dieťaťu dávajú matke silu k asertívnemu konaniu, ktorého predtým vo vzťahu k vlastným rodičom 

nebola schopná. („Tak som začala hneď od začiatku presadzovať svoje. Človek tým trochu zosilnie.“) 

Na základe prezentovaného možno skonštatovať, že matky cítia, že sa u nich odohrala určitá preme-

na, ktorú vnímajú za pozitívnu. Tieto premeny sú zdrojom ich pozitívneho sebahodnotenia 

a v určitom zmysle ju považujú za známku dospelosti či zrelosti. Autorka Šeďová (2003) sa zamýšľa 

nad tým, že síce ženy vnútorne správne chápu svoju cenu, širšia spoločnosť materstvo nedokáže 

oceniť. Autorka uvádza, že tento pocit možno interpretovať ako genderový problém, to znamená, že 

dominantné celospoločenské hodnoty sú mužské a práca vykonávaná v materstve – síce pre spo-

ločnosť „nepostrádateľná“ – je paradoxne „neviditeľná“. Šeďová (2003) uvádza aj praktický prí-

klad, ktorý potvrdzuje problém celospoločenského uznania materstva. Spoločenské ohodnotenie sta-

rostlivosti o malé dieťa sa veľmi zreteľne odráža od výšky tzv. rodičovského príspevku, ktoré je 

väčšinou jediným príjmom ženy na rodičovskej dovolenke a je vyplácaný vo výške 203,20 eur me-

sačne. Taktiež samotný názov „materská/rodičovská dovolenka“ sugeruje, že človek, ktorý je doma 

s dieťaťom v podstate odpočíva.  

 

2.4 Osobnostný rast matiek 

Ostatnú oblasť vo výskume Šeďovej (2003) predstavovala oblasť osobnostného rastu matiek. Vo 

výskume materstva ako pozitívnej a negatívnej hodnoty respondentky vnímali materstvo ako úlohu, 

do ktorej boli a sú svojim spôsobom vrhnuté, a ktorá vyžaduje určité úsilie. Úlohy, pred ktorými mat-

ky stoja, vnímajú ako určité skúšky, pričom materstvo predstavuje nekonečnú reťaz po sebe nasledu-

júcich úloh – skúšok (príkladom môže byť tehotenstvo až po samotný pôrod). Sú to záležitosti nároč-

né a únavné, ale pokiaľ ženy podľa svojich meradiel obstoja, čaká ich satisfakcia. („Mám určité 

skúšky, ktoré musím prekonávať, a tým rastiem.“) Podľa slov respondentiek, všetky aspekty starostli-

vosti o malé dieťa, ktoré sa môžu na prvý pohľad javiť ako nepríjemné, naberajú pozitívne hodnoty 

tým, že prispievajú k osobnostnému rastu matky. („Materstvo mi prináša strašne veľa pozitívneho. 

Otvára úplne nové obzory. Obohacuje môj vonkajší i vnútorný svet“... „Myslím, že je dobré mať dieťa 

pre osobný rast...“) Respondentky vnímali materstvo ako životnú skúsenosť, ktorá je zmysluplná. 

Dieťa a rodina sú nespochybniteľné hodnoty, ktoré sú široko spoločensky akceptované, napriek 

tomu, že dnešná spoločnosť je na hodnoty skúpa, keďže došlo k zdiskreditovaniu predtým uznáva-

ných hodnôt ako je napríklad veda, náboženstvo... V postmodernej dobe rodina zostala jednou 

z posledných všeobecne prijateľných hodnôt. „Matky, ktoré sú stredobodom rodiny s malými deťmi 

cítia uspokojenie z toho, že participujú na významnej hodnote a že ich život má určitý predvídateľný 

smer. Dieťa je potom prioritou, ktorá zbavuje ženu ťažkostí pri rozhodovaní sa čo bude robiť, čo je 

jasne dané záujmami dieťaťa“ (Šeďová, 2003, s. 25). Satisfakcia má podobu uznania okolia, morál-

neho uspokojenia a duševného pokoja. Napokon materstvo je zároveň prežívané ako cesta 

k osobnostnému rastu, zároveň ako zdroj životného zmyslu a ontologického bezpečia. Je to ne-

obyčajne žiaduca životná skúsenosť.  

Cieľom Šeďovej výskumu bolo zistiť, čo pozitívneho môže prinášať rané materstvo ženám. 

K pochopeniu pozitív však autorka hľadala aj skutočnosti, ktoré boli vo vzťahu k prežívaniu mater-

stva negatívnejšie. Pozornosť autorky bola venovaná štyrom kategóriám. V kategórií okolnosti rané-
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ho materstva bola väčšina premenných vnímaná negatívne. Druhá kategória, emócie spojené 

s materstvom, obsahovala rovnaké zastúpenie pozitívnych i negatívnych jednotiek, pričom bolo 

zrejmé, že pozitívnym bol prikladaný väčší význam. Štvrtá kategória, osobnostné vlastnosti matiek 

bola jednoznačne pozitívna. A napokon bolo dokázané, že materstvo ako mnohodimenzionálny jav 

vedie k osobnostnému rastu matiek a všetky negatívnejšie hodnotené aspekty ich materskej roly sú 

v konečnom dôsledku vnímané pozitívne.  

 

3 Starostlivosť matiek o seba v novom materstve v kontexte hypermodernej doby 

Od 80. rokov 20. storočia sme vstúpili do „hyperdoby“, ktorá je charakteristická treťou fázou 

konzumu, teda hyperkonzumným spôsobom
3
 života, nástupom hypermodernity, obdobím nadvä-

zujúcim na postmodernitu a prehnaným obdivom k sebe samému (hypernarcizmom), kde je úloha 

starostlivosti o seba kľúčová. 

 

3.1 Chápanie starostlivosti o seba 

Starostlivosť o seba sa stala predmetom systematického štúdia v druhej polovici 20. storočia. Na 

začiatku sa dávala do súvislosti so starostlivosťou o zdravie. Takéto chápanie však prinieslo mnoho 

otázok (Lovaš a kol., 2014, s. 7).  

V oblasti starostlivosti o seba je potrebné odlíšiť starostlivosť o zdravie z vlastnej iniciatívy od 

aktivít vykonávaných zdravotníckym personálom. Toto odlíšenie viedlo k prijatiu stanoviska, kde 

starostlivosť o seba je chápaná ako samostatná iniciatíva, pričom môže mať aj charakter predpísaného 

režimu, pripraveného a vykonávaného pod odborným vedením. V kontexte širších súvislostí je 

potrebné rozlíšiť starostlivosť o seba medicínskeho charakteru (ako napr. užívanie liekov a pod.) 

a personálnu starostlivosť o seba v rámci každodennej starostlivosti (obliekanie, hygiena a pod.). 

Autorka Oremová (1991, in: Lovaš a kol., 2014) chápe starostlivosť o seba širšie, okrem zdravia ju 

spája s pohodou a vývinovými úlohami. Spomínaná autorka zároveň poukázala na problém 

nedostatočnej starostlivosti o seba, ktorý označila pojmom deficit starostlivosti o seba (tzv. Self – 

Care Deficit). 

 

3.2 Možnosti výskumu v oblasti starostlivosti o seba  

Úloha výskumu v oblasti starostlivosti o seba má postupom času narastajúcu tendenciu. Príkladom 

môžu byť realizované výskumy na Slovensku zaoberajúce sa špecifikami starostlivosti o seba vo 

vzťahu k rôznorodým cieľovým skupinám, napríklad: v kontexte aktívneho starnutia; v situáciách 

ohrozenia zdravia, t. j. pri závažných ochoreniach; u rizikových profesií (napr. u hasičov, policaj-

tov); v prípade sebapoškodzovania a u hráčov videohier (Lovaš a kol., 2014).  

Je však potrebné podotknúť, že výskum v oblasti starostlivosti matiek o seba v podmienkach Slo-

venskej republiky doposiaľ nebol realizovaný. Rozhodli sme sa preto, prostredníctvom tohto príspev-

ku, priniesť zaujímavé výskumné zistenia zahraničného výskumu, ktoré budú kľúčové pre naše ďalšie 

výskumné aktivity.  

V roku 2012 výskumníčky Barker a Wisner realizovali (neďaleko Pittsburghu) kvalitatívne dizaj-

novaný výskum na vzorke 31 žien (ktoré porodili do roka) za pomoci 3 fokusových skupín u ktorých 

zisťovali: aké je hodnotenie ich roly starostlivosti o seba; ako praktizujú matky starostlivosť o 

seba a napokon s akými bariérami sa pri jej výkone stretávajú.  

Nasledujúca schéma prináša výskumné zistenia zahraničného výskumu v rámci troch oblastí, ktoré 

boli skúmané.  

Hodnotenie žien 

Schéma: Hodnotenie starostlivosti matiek o seba 

 

                                                      
3
 Pojem hyperkonzumný označuje konzumný spôsob života, ktorý do seba vťahuje a včleňuje stále širšie oblasti 

spoločenského života a ktorý sa štrukturuje na základe individuálnych cieľov, na základe princípu slasti a citového 

prežitku. V dôsledku toho je spotreba každého jednotlivca orientovaná v prvom rade na vlastné potešenie. Hypermo-

derní jedinci sú súčasne informovanejší i menej štruktúrovaní, dospelejší i nestabilnejší, otvorenejší i ovplyvniteľní, 

kritickejší i povrchnejší, skeptickejší a naivnejší zároveň (Lipovetsky, 2013).  
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Zdroj: (Barkin a kol., 2010a, in: Barker – Wisner, 2012) 

 

3.3 Hodnotenie starostlivosti žien o seba v novom materstve 

Počas diskusií ženy vyjadrili úsudok, ktorý sa vzťahoval k dôležitosti starostlivosti o seba 

v novom materstve. Objavili sa však dva protikladné názory.  

 

3.3.1 Starostlivosť o seba je najdôležitejšia 

Mnoho žien zdôrazňovali význam starostlivosti o seba. Prezentovali, že efektívne materstvo je 

závislé na ich fyzickom a emocionálnom zdraví, že je postavené na obave z toho, že ženy majú 

tendenciu zanedbávať starostlivosť o seba. „Keď si v strede toho všetkého, je ťažké to zbadať. 

A myslím si, že najdôležitejšia vec pre mamu je práve starať sa o seba“ (Barkin a kol., 2010b).  

Jedna matka popísala svoje úsilie vyvážiť starostlivosť o dieťa so starostlivosťou o seba: 

„Pretože skutočne som nekládla pozornosť na seba. Tak moja hlavná pozornosť bola na ňom. 

Uisťovala som sa či bol najedený každú hodinu. Až keď prišiel poradca a opýtal sa ma niečo ako: 

„Raňajkovala si dnes?“ Obedovala si dnes? A ty by si sa vtedy skutočne mala zastaviť, obzrieť sa 

a začať rozmýšľať spôsobom, áno, potrebujem sa starať o seba rovnako dobre ako o dieťa.“ Ale ty 

o tom nebudeš v skutočnosti premýšľať, až kým ti to niekto nepripomenie.“  

Dosť podstatná diskusia bola ohľadom starostlivosti o seba v spojení s dojčením dieťaťa. Pre 

určitý podiel žien bolo dojčenie dieťaťa mentálne a fyzicky nepríjemné. Ženy popisovali pocity 

viny spájané s ich rozhodnutím kŕmiť dieťa náhradným umelým mliekom. Napriek tejto vine sa 

niektoré z matiek rozhodli pre prechod k náhradnému (predpísanému) jedlu. Bolo to uznané za akt 

starostlivosti o seba. „Ak nemôžeš byť pre svoje dieťa 100% fyzicky a mentálne, vzdaj sa materského 

mlieka/dojčenia. Už stovky rokov žijú ľudia na náhradnom jedle. Neexistuje dôvod, prečo by sme to 

nemohli robiť aj teraz.“  

 

3.3.2 Nezištnosť je synonymum materstva 

Starostlivosť o seba 

Aplikácia starostlivosti o seba: 

 Trávenie času pre samých seba  

 Vykonávanie príjemných 

 aktivít 

 Delegovanie úloh 

v starostlivosti o dieťa 

 Staranie sa o seba – fyzicky a 

emocionálne 
 

Bariéry: 

 Čas 

 Obmedzené zdroje 

 Problémy s prijímaním pomoci 

a nastavením hraníc 
 

Rola starostlivosti matiek  

o seba v novom materstve: 

 Je primárne dôležitá 

 Nezištnosť = materstvo 
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Niektoré respondentky spájali nezištnosť s dobrým rodičovstvom. Občas rozhovory 

sprostredkovali potenciálne nezdravý stupeň nezištnosti. Niektoré ženy oznamovali zanedbávanie 

ich vlastnej hygieny alebo odmietali umožniť dôveryhodnému členovi rodiny a kamarátovi 

postarať sa o ich dieťa, pokiaľ si oddýchnu alebo trávia čas samé pre seba. 

Facilitátor: „Odvtedy čo ste porodili, ktoré oblasti vášho života sa zmenili najviac?“ 

Respondentka: „Vy nemáte žiaden život.”  

Niektoré ženy popisovali odklon v ich prioritách, odkedy sa stali matkami. „Už viac nemôžeš byť 

zameraný na seba, stávanie sa nesebeckou je definitívne spájané so stávaním sa novou matkou.“  

 

3.4 Aplikácia starostlivosti o seba v novom materstve 

Počas trvania fokusových skupín prinášali ženy rôzne situácie, v ktorých boli schopné použiť 

určitú formu starostlivosti o seba. Niektoré ženy prenechali úlohy spojené s dojčenskou 

starostlivosťou svojim partnerom a tým zmiernili svoje napätie. „Myslím si, že je to zdravšie. 

Pretože, keď som skutočne nahnevaná na neho (manžela), keď sa cítim, že by som mala byť 

zainteresovaná viac než je môj podiel - a to skutočne – je ako rakovina vo vzťahu. Myslím si, že je 

omnoho viac zdravé byť práve ako „see ya“.  

Niektoré respondentky trávili čas aktivitami, ktoré redukovali ich stres, keď sa im blížilo 

vyhorenie. „Skutočne pomáhalo, keď som niekedy mávala zlý deň a on (manžel) došiel domov, zobral 

si ju na hodinku a ja som išla na prízemie a robila som nejaké cvičenia a potom keď som bola 

v poriadku, venovala som sa jej znova.“ Ženy tiež popisovali, že mávali dlhé sprchy, líčili sa, jedli 

vonku, socializovali sa s rovesníkmi a „randili“ s ich partnermi, ako spôsob starostlivosti o seba 

samých.  

 

3.5 Bariéry v praktikovaní efektívnej starostlivosti o seba  

Čas. Väčšina žien tvrdila, že už vôbec nemali čas v ich každodennom živote zaoberať sa 

aktivitami, ktoré im robili radosť pred pôrodom. „Rekreácie definitívne išli na bočnú koľaj. Zvykla 

som plávať. Zvykla som behať. A neurobila som to počas dvoch rokov.“  

Limitované zdroje. Jedna žena popisovala, že bojuje s hospodárením malého rozpočtu. „Míňam 

všetky svoje peniaze na dieťa, ale keď prichádza na mňa beriem to, že všetko je práve v poriadku. 

Môžem používať jeden pár topánok aj viac ako šesť mesiacov. Pokiaľ sú moje deti v poriadku, tak aj 

ja som v poriadku. Chcem tým povedať, že mám rada príjemné a pekné veci, ale moje deti potrebujú 

to, čo oni potrebujú.“ Ako nová obyvateľka, ktorá sa prisťahovala. Jedna z matiek hovorila o 

ťažkostiach v nájdení niekoho, kto dohliadne na dieťa, v prípade, že chce ísť večer von so svojim 

manželom. „A dokonca, aj keď máte peniaze, byť prisťahovalcom alebo nejakým nováčikom- 

nepoznáte nikoho z tínedžerov zo svojho okolia a pravdepodobne nenecháte svoje dieťa s väčšinou 

z nich.“  

Ťažkosti v prijímaní pomoci a nastavení hraníc. Niekoľko žien považovali svoje vlastné 

správanie za prekážku adekvátnej starostlivosti o seba. V tejto štúdii populácie, niektoré zo žien 

udávali, že mali partnerov, členov rodiny a priateľov, ktorí boli ochotní pomôcť so starostlivosťou 

o dieťa. A predsa niektoré z tých istých žien boli nedôverčivé voči ich manželom/partnerom 

v starostlivosti o deti hoci mali osvedčené schopnosti a spôsobilosti z minulosti. Jedna žena tvrdila, že 

síce v skutočnosti je jej manžel spôsobilý a vhodný starať sa o dieťa, aj tak neurobí všetky veci podľa 

nej. V niektorých prípadoch existujúca neochota akceptovať pomoc ovplyvnila schopnosť starať sa 

o seba. „Bola som od nej preč celkovo 10 hodín odkedy sa narodila a je šesť mesačná – asi po hodine 

som začala mať úzkosť. A to je jedna z vecí je, že síce potrebujem pomoc (s dojčaťom), ale neviem či 

som schopná (pohodlne) to akceptovať. Ženy popisovali okolnosti, kedy mali problém dať najvyššiu 

prioritu vlastným potrebám a vymedzeniu hraníc. „To sa nakoniec prihodilo mne, on (manžel) sa 

ma nikdy neopýtal, či sa môže osprchovať. A tak som nakoniec začala: Teraz si beriem sprchu ja. 

A on vedel, že má dohliadnuť na dieťa. Myslím si, že my to robíme sami sebe nejakým spôsobom – je 

to komplex viny.“  

 



11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

456 

Cieľom výskumnej štúdie Wisner a Barker (2014) bolo zistiť, ako matky vnímajú svoju rolu 

starostlivosti o seba, či praktizujú efektívnu starostlivosť o seba a čo im v tom bráni. Výsledky boli 

zaujímavé a vhodné ďalšej vedeckej diskusie.  

 

5 Záver 

Obsahová analýza predložených výskumov ukázala, že síce boli svojim predmetom špecificky 

rozdielne (jedna sa zameriavala na materstvo ako multidimenzionálny jav a zároveň hodnotu, druhá 

na starostlivosť o seba v rámci materstva), napriek tomu sme našli spoločné charakteristiky, ktoré 

boli identifikované vo výpovediach všetkých respondentiek. Analyzovať nájdené (spoločné) aspekty 

materstva si zaslúžia pozornosť nielen sociálnej práce a preto v nasledujúcej tabuľke prinášame ich 

sumár. 

 

Tabuľka: Spoločné analyzované aspekty materstva 

ASPEKTY  

MATERSTVA 

Výskum Šeďovej (2003) –  

výpovede respondentiek 

Výskum Barker a Wisner 

(2014) – 

výpovede respondentiek 

 

 

Je spojené s nedostatkom 

času pre seba 

„Nemám toľko času na veci, ktoré 

by som chcela robiť. Človek musí 

neustále zvažovať, či si ten čas 

vezme pre seba, alebo ho dá tomu 

dieťaťu“. 

 

„Rekreácie definitívne išli na 

bočnú koľaj. Zvykla som plávať. 

Zvykla som behať. A neurobila 

som to počas dvoch rokov.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Je spojené s pocitmi viny 

„Niekedy mám pocit, že nie som 

dobrá matka. Keď sa niečo nepoda-

rí, keď svoje dieťa za niečo potres-

tám, potom mám výčitky.“ 

„Žiadna žena by si nemala klásť za 

cieľ, že bude dokonalá matka. Nikto 

by to nemal chcieť bezpodmienečne 

dosiahnuť. Všetky maminky čo po-

znám, majú pocit viny, že niečo 

nezvládajú.“ 

 

 

„Bola som od nej preč celkovo 

10 hodín odkedy sa narodila a je 

šesť mesačná – asi po hodine 

som začala mať úzkosť.” 

Je spojené s nesebeckosťou „Dobrá mama neľutuje jedinú mi-

nútu, kedy sa deťom venuje.” 

„Nemôžem robiť čo chcem, musím 

sa podriadiť, ale tá podriadenosť je 

dobrovoľná. Upokojuje ma, že som 

toho schopná.” 

„Už viac nemôžeš byť zameraný 

na seba, stávanie sa nesebeckou 

je definitívne spájané so 

stávaním sa novou matkou.“ 

 

 

 

 

Je finančne náročné 

„Keby sme sa nemuseli starať o tú 

materiálnu stránku. Keby manžel 

nemusel tak veľa pracovať, mohol 

by viac figurovať v rodine. On sám 

má z toho teraz problémy, že nestí-

ha hromadiť peniaze.” 

„Míňam všetky svoje peniaze na 

dieťa, ale keď prichádza na 

mňa, beriem to, že všetko je 

práve v poriadku. Môžem 

používať jeden pár topánok aj 

viac ako šesť mesiacov. Pokiaľ 

sú moje deti v poriadku, tak aj ja 

som v poriadku.” 

 

 

 

 

 

Je spojené s tendenciou 

zanedbávať vlastnú sta-

rostlivosť o seba, napriek 

„Mať viac času pre seba bez To-

máška.“ 

„Mám pocit, že hlúpnem. Keď sa 

stretnem s ľuďmi, ktorí sú bezdetní 

a pracujú, tak nestíham. Keď sa 

bavia o filmoch a ja som v kine 

nebola rok a pol, tak je to ťažké“. 

„Nezapájam hlavu, strácam slovnú 

 

 

 

„Keď si v strede toho všetkého, 

je ťažké to zbadať. A myslím si, 

že najdôležitejšia vec pre mamu 

je práve starať sa o seba.“ 

„Skutočne som nekládla 
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tomu, že starostlivosť o seba 

je vnímaná za dôležitú sú-

časť materstva 

zásobu. Predtým som čítala odbor-

nú literatúru, teraz čítam Praktickú 

ženu.“ 

pozornosť na seba. Moja hlavná 

pozornosť bola na ňom.” 

„Keď si v strede toho všetkého, 

je ťažké to zbadať.“ 

 

 

 

Je spojené s úsilím vyvážiť 

starostlivosť o seba so sta-

rostlivosťou o dieťa 

 

„Je dôležité vziať si čas pre seba, 

pretože inak úplne vyhoríš. Na to 

má každý človek právo – byť sám 

sebou – a ja som si to uvedomila 

teraz s Miškou.” 

„Áno, potrebujem sa starať 

o seba rovnako dobre ako 

o dieťa. Ale vy o tom nebudete 

v skutočnosti premýšľať, až kým 

Vám to niekto nepripomenie.“ 

„A myslím si, že najdôležitejšia 

vec pre mamu je práve starať sa 

o seba.“ 

Zdroj: vlastné spracovanie autorky 

 

Všetky oslovené respondentky hodnotili materstvo ako: (1) únavné a fyzicky vyčerpávajúce; (2) 

spojené s nedostatkom času pre seba, partnera a domácnosť; (3) neposkytujúce dostatočné fi-

nančné zdroje a s tým spojenú dostatočnú prítomnosť partnera v rodine; (4) spojené s pocitmi 

viny; (5) nesebeckosťou a (6) tendenciou zanedbávať starostlivosť o seba. Starostlivosť o seba 

vnímali všetky respondentky za potrebnú až nevyhnutnú súčasť ich materskej roly, ako prevenciu 

pred vyhorením, napriek tomu oznamovali ťažkosti v jej praktizovaní. U žien išlo najmä o zanedbá-

vanie vlastnej psycho/hygieny, vzhľadu, fyziologických potrieb (Barker – Wisner, 2012, s. 1054). 

Ženy tvrdili, že “efektívne materstvo je závislé na ich fyzickom a emocionálnom zdraví 

a vysvetľovali, že nezdravá matka bude napokon málo efektívna matka”. U všetkých responden-

tiek boli zachytené pocity viny spojené na jednej strane s výchovou a starostlivosťou o dieťa a na 

strane druhej so svojou vlastnou starostlivosťou. 

Na základe prezentovaných výskumných zistení považujeme aktivačný prístup v sociálnej práci 

za kľúčový a to práve v zlepšovaní roly materskej starostlivosti o seba. V rámci tohto prístupu sa so-

ciálni pracovníci a pracovníčky usilujú o iniciovanie či zvýšenie intenzity činnosti matiek. Jedným 

z príkladov dobrej praxe v rámci starostlivosti matiek o seba môžu byť materské centrá, ktoré ponú-

kajú široký diapazón možností aktivizácie
4
 žien, ako aj ich rodinných príslušníkov. Okrem programov 

pre matky poskytujú materské centrá tiež programy pre deti a rodiny. Úloha sociálnej práce 

v materských centrách spočíva najmä v poskytovaní základného sociálneho poradenstva v rôznych 

oblastiach; v organizácii programov zameraných na spoločné trávenie voľného času; 

v sprostredkovaní odborných kontaktov, prednášok, vzdelávacích aktivít a podobne. Materské centrá 

tak vytvárajú podmienky pre sebarealizáciu matiek a pomáhajú zmierniť sociálnu izoláciu rodičov na 

rodičovskej dovolenke (Model materského centra, 2012). Bond a Corner (2004, in: Matoušek a kol., 

2014, s. 100) tvrdia, že „sociálnu aktivitu je potrebné vnímať ako základný zdroj kvality života zvlášť 

vzhľadom k podpore zmysluplnosti života alebo ako základný prostriedok k sociálnemu kontaktu“. 

Posilňovanie sociálnej aktivity matiek na materskej dovolenke ako aj pracujúcich matiek, je v práci 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok vnímané za prioritné, a to práve z hľadiska častej sociálnej 

izolovanosti matiek, v ktorej sa často nachádzajú (Šeďová, 2003, s. 11).  

Cieľom aktivít v rámci aktivačného prístupu je zlepšenie životnej situácie klienta pri riešení 

momentálnych problémov, rozvoji či uchovávaní schopnosti, rozvoji sociálnych kontaktov 

a podpore v trávení voľného času. Sociálny pracovník a pracovníčka v kontexte tohto prístupu pôsobí 

predovšetkým na klienta, pričom podnecuje, podporuje a umožňuje jeho aktivitu. Pôsobia však aj na 

                                                      
4
 Medzi služby, ktoré poskytujú materské/rodinné centrá matkám patria: kurzy cudzích jazykov, práce 

s internetom i PC, kurzy šitia, varenia, ručných prác, cvičenia s deťmi, masážne kurzy, psychologická poradňa, psy-

choprofilaktická príprava na pôrod i rodičovstvo pre oboch partnerov, starostlivosť o novorodenca, kurzy nadobúdania 

zručností pre nezamestnané matky, poradenstvo pri dojčení, poradenstvo pre obete domáceho násilia... (Árochová, 

2008, s. 95).  
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sociálne prostredie tým, že ovplyvňujú potenciálne prekážky
5
 výkonu aktivity klienta, či pripravujú 

prostredie
6
 pre výkon aktivity (Matoušek a kol., 2014, s. 100). 
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5
 V našom prípade môže ísť o sociálnu izoláciu matiek. Neopomínajúc výsledky výskumu (Barker – Wisner, 

2012) za prekážky možno považovať už spomínané: nedostatok času pre seba; nedostatok financií pre seba; ťažkosti 

s nájdením vhodného opatrovateľa/opatrovateľky spojené s nedôverou a napokon problémy s nastavením hraníc 

v rámci starostlivosti o dieťa.  
6
 Napríklad prostredníctvom spomínaných materských/rodinných centier.  




