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     3  SPOKOJNOSŤ V PARTNERSKOM VZŤAHU 

 

     Spokojnosť v partnerskom vzťahu je súčasťou celkovej životnej spokojnosti jedinca. 

Celková životná spokojnosť je vnímaná buď ako globálna spokojnosť so životom, alebo ako 

spokojnosť s jednotlivými oblasťami života. Spokojnosť v partnerskom vzťahu súvisí 

s manželskou spokojnosťou a so spokojnosťou s rodinným životom. Spokojnosť 

v partnerskom vzťahu je aj ukazovateľom funkčnosti vzťahu. Partneri sú vtedy spokojní, keď 

je vzťah funkčný, teda plní aspoň čiastočne emocionálnu, ekonomickú, sociálnu a rodičovskú 

funkciu. Rodičovská funkcia je napĺňaná v tom prípade, ak vo vzťahu sú deti. Manželstvo 

a partnerstvo vo veľkej väčšine prípadov speje k počatiu a vychovávaniu potomstva. 

V súčasnosti ale pribúdajú prípady nechcenej manželskej neplodnosti. Nechcená manželská 

neplodnosť je rozhodne jedným z faktorov ovplyvňujúcich spokojnosť vo vzťahu. 

     Môžeme sa ďalej zamýšľať nad tým, či spokojnosť so životom a teda i s partnerským 

vzťahom ako jeho zložkou závisí od osobnostných vlastností jednotlivca alebo je výsledkom 

udalostí, ktoré sa prežil jedinec. Rozoznávame dva hlavné faktory podieľajúce sa na celkovej 

spokojnosti so životom a teda aj so spokojnosťou v partnerskom vzťahu. Prvý faktor tvoria  

osobnostné vlastnosti a druhý dôležité životné udalosti. Životnými udalosťami sa myslia 

náročné životné situácie,  ktoré jedincov postretnú. Medzi takéto náročné životné situácie 

patrí napr. vo vzťahu k partnerstvu nechcená bezdetnosť, narodenie dieťaťa s postihnutím, 

nevera jedného alebo oboch partnerov, konfliktné spolužitie, rozvod, náročné porozvodové 

obdobie, úmrtie jedného z partnerov, neúplné rodiny, ale aj vytváranie nového partnerského 

vzťahu, doplnené rodiny. 

     Domnievame sa, že obidva faktory, osobnostné vlastnosti aj životné udalosti sa 

nepodieľajú na spokojnosti v partnerstve rovnakou mierou.  Osobnostné vlastnosti prevládajú 

a v súvislosti s náročnými životnými udalosťami. Našim cieľom je venovať sa v tejto kapitole 

osobnostným vlastnostiam a spokojnosti v partnerskom vzťahu, predtým ale uvedieme ešte 

niekoľko názorov na partnerskú a manželskú spokojnosť.  

     Za jeden z ukazovateľov funkčnosti manželského vzťahu sa považuje manželská 

spokojnosť,  ktorú chápu Plaňava, Rajmicová a Blažková (2003) ako výsledok emocionálne – 

kognitívneho bilancovania, vyjadrujúceho subjektívne prežívanie. Spokojnosť s akoukoľvek 

oblasťou života závisí od vzťahu medzi tým, ako jedinec vníma svoju skutočnú situáciu a aké 

sú jeho priania a ašpirácie v uvedenej oblasti. Je potrebné  dodať, že pokiaľ je človek príliš 

a dlhodobo spokojný, môže to viesť k určitej pasivite a k utlmeniu ašpirácie a snaženia. 
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     Greeff (in Plaňava, Rajmicová & Blažková, 2003) zisťuje, že funkčnosť manželstva 

ovplyvňujú tzv. rodinné zdroje (vzájomná náklonnosť medzi členmi rodiny, komunikácia, 

viera, dôvera, partnerská náklonnosť, osobnostné charakteristiky, sexualita) a taktiež 

copingové stratégie a manželská spokojnosť. Rhyne (in Plaňava, Rajmicová & Blažková, 

2003) uvádza, že na manželskej spokojnosti sa výrazne nezúčastňujú osobné a socio-

demografické charakteristiky (ako sú vek, príjem, vzdelanie), ale skôr interpersonálne 

charakteristiky vzťahu (ako sú citová náklonnosť a priateľstvo, priateľstvo a záujem, sexuálna 

spokojnosť).  

     Podľa Šimovej (1998) je základným predpokladom harmonického partnerského vzťahu 

osobnostná zrelosť. Tá sa dosahuje v priebehu ontogenézy a podieľa sa na nej primárna 

rodina človeka, sociálne prostredie, vzdelanie a výchova. Podstatnými zložkami tejto 

osobnostnej zrelosti sú: 

 vyrovnané sebavedomie – pozitívne sebahodnotenie, reálny sebaobraz 

a sebadôvera 

 citová zrelosť – nezávislosť na iných, empatia, tolerancia, schopnosť riešiť 

frustračné situácie, zrelé citové prejavy a mravná vyspelosť 

 sociálna zrelosť – kooperácia, prosociálne správanie, autonómia, sebestačnosť 

a asertivita 

 

     S celkovou spokojnosťou v partnerskom vzťahu úzko súvisí spokojnosť s prejavovaním 

citov a náklonnosti. Ďalšie oblasti, ktoré podporujú celkovú spokojnosť sú rozhodovanie 

o zásadných veciach, sexuálna spokojnosť a zaobchádzanie s rodinnými financiami. Spoločné 

záujmy a činnosti vo voľnom čase, rozdelenie a spôsoby starostlivosti o domácnosť 

a množstvo spoločne stráveného času s celkovou spokojnosťou podľa autorov výskumu 

nesúvisia alebo majú len minimálny význam. Významné pre celkovú spokojnosť vo vzťahu 

sú pre oboch partnerov interakcie ako spoločné zasmiatie sa, bozk a objatie a tiež rozhovor 

o pocitoch a starostiach. Pre mužov je tiež veľmi dôležité hovoriť o svojich koníčkoch 

a záujmoch (Plaňava et al., 2003).  

     Podľa Knoblochovej (in Hofbauerová, 1999) je spokojnosť jedinca v partnerskom vzťahu 

vyššia, ak jeho rodičia vo svojom manželstve vykazovali nadpriemernú spokojnosť, a zároveň 

ak mal tento jedinec k rodičom silný pozitívny citový vzťah. Autorka to vysvetľuje tým, že od 

rodiča toho istého pohlavia človek preberá svoju pohlavnú rolu a zároveň prijíma aj vzor 

celkového správania sa rodičov v partnerskom vzťahu. Podľa výskumných zistení 

Hofbauerovej (1999) spokojnosť v partnerskom vzťahu dvoch ľudí súvisí predovšetkým so 
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vzťahmi k otcovi. Synovia aj dcéry sú vo vzťahu spokojnejší, ak vo vzťahu k otcovi prežívali 

viac radosti a menej strachu, pričom v skupine dcér je táto súvislosť zreteľnejšia.  

     Keď sa na vec pozrieme z druhej strany, nespokojnosť partnerov má často korene 

v narušenej komunikácii, a to najmä pri utváraní vzťahu. Prejavuje sa neschopnosťou 

prezentovať svoje špecifické požiadavky a očakávania alebo neschopnosťou vnímať 

požiadavky a špecifiká partnera. 

     Na partnerský vzťah veľmi negatívne vplývajú aj ďalšie okolnosti. Sú to egoizmus, 

žiarlivosť, nevera a nespokojnosť všeobecne. Nespokojnosť je prirodzenou vlastnosťou 

človeka a je nesmierne náročné vybudovať vzťah tak, aby bol uspokojivý pre obidvoch 

partnerov.  

     Rovnako žiarlivosť považuje Klimeš (2005) za prirodzenú obrannú reakciu na ohrozenie 

vzťahu, ktorú formovala evolúcia. Aj z tohto dôvodu sú podľa neho predmety a prejavy 

žiarlivosti žien odlišné od predmetov a prejavov žiarlivosti mužov. Ženy majú viac reagovať 

na citovú investíciu svojho partnera, pretože môže znamenať stratu podpory pre rodinu, zatiaľ 

čo muži silnejšie reagujú na sexuálnu investíciu partnerky, pretože nechcené dieťa znamená, 

že investujú svoje získané prostriedky do génov iného muža. 

3.1 Rodové rozdiely v spokojnosti v partnerskom vzťahu 

 

     Rodové rozdiely v partnerskom vzťahu sú deklarované v mnohých výskumoch, preto im 

venujeme osobitnú pozornosť. 

     Rhyne (in Plaňava, Rajmicová & Blažková, 2003) uvádza, že ženy bývajú vo vzťahu 

významne menej spokojné ako muži. Rovnako ženy nad mužmi prevažujú, čo sa týka počtu 

sťažností v poradenských a psychoterapeutických ambulanciách. Mužom na druhej strane 

vadí najviac to, že ženy prejavujú nespokojnosť. Tieto zistenia potvrdili aj výskumné závery 

Plaňavu et al. (2003), podľa ktorých muži vykazovali väčšiu celkovú spokojnosť s rodinným 

životom ako ženy, čo autori vysvetľujú tým, že ženy mávajú od spolužitia v manželstve 

väčšie očakávania ako muži a vo vzťahu sa viac angažujú, teda sú aj viac frustrované. 

     Aj ďalší smer našich úvah týkajúcich sa rodových stereotypov a spokojnosti v partnerskom 

vzťahu sa bude odvíjať od zistení zahraničných výskumníkov.  

     Podľa Sakalli-Ugurlu (2003) môžu rodové rozdiely a postoje k rodovým stereotypom 

súvisieť so spokojnosťou v partnerskom vzťahu a s plánovaním spoločnej budúcnosti 

partnerov. Rovnako aj podľa Lippingwella (2007) rovnosť v partnerskom  vzťahu súvisí 

s úspechom tohto vzťahu. Partneri v silných a uspokojivých vzťahoch vnímajú rodové 
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stereotypy negatívne. Aj Belsky, Lang a Huston (1986) tvrdia, že ženy popisujúce svoju 

osobnosť spôsobom odchyľujúcim sa od rodových stereotypov budú vnímať partnerský vzťah 

menej pozitívne a viac negatívne, a to najmä, ak sa v čase, keď sa stanú matkami ešte prehĺbi 

tradicionalizmus manželských rolí. 

     O niečo konkrétnejšie výskumné závery prinášajú Schwarzwald a Koslowsky (2008). 

Podľa nich nižšiu spokojnosť v partnerskom vzťahu vykazujú páry, ktoré majú 

tradicionalistický postoj k rodovým stereotypom. Tradicionalistickí partneri v porovnaní 

s liberálnymi podľa zistení týchto autorov vykazujú vyššiu nespokojnosť v situáciách, keď sa 

ich správanie líši od akceptovaných sociálnych noriem. Sú tiež rigidnejší a mnohé svoje 

postoje odvodzujú zo zdrojov, ktoré sú mimo ich rodiny. Liberálne páry sú naopak 

charakteristické plastickejšími sociálnymi normami, často odvodenými pomocou 

vyjednávania v rámci rodiny.  

     Kluwer, Heesink a Van de Vliert (in Schwarzwald & Koslowsky, 2008) vo svojej štúdii 

holandských párov zistili, že v tzv. tradicionalistických pároch partneri viac inklinovali 

k tomu, aby sa vyhli konfliktu, čo podľa autorov nezaručuje spokojnosť v partnerskom 

vzťahu, namiesto toho ju naopak negatívne ovplyvňuje. Tradicionalisti totiž považujú 

konflikty za narušenie vzťahu, odmietajú ich a všemožne sa snažia vyhýbať priamej 

konfrontácii. Podobné vzorce správania sa ukázali aj u amerických párov vo výskume autorov 

Blaisurea a Allena (in Schwarzwald & Koslowsky, 2008). Výskumy (Gottman & Krokoff, 

Noller &White, in Schwarzwald & Koslowsky, 2008) poukazujú na to, že partneri, ktorí svoje 

konflikty riešia a vzájomne sa konfrontujú, môžu síce vykazovať bezprostrednú 

nespokojnosť, avšak z dlhodobého hľadiska sú vo svojom vzťahu spokojnejší ako tí, ktorí sa 

konfliktom vyhýbajú.   

     Donaghue a Fallon (2003) zaujali pomerne pragmatický prístup k skúmaniu spokojnosti 

v partnerskom vzťahu. Tá podľa nich vo veľkej miere súvisí s rozdelením nákladov  a ziskov, 

ktoré by malo byť u obidvoch partnerov vnímané ako rovnocenné. Táto teória môže veľmi 

úzko súvisieť s rodovými rolami a rodovými stereotypmi, ktoré jednotlivým partnerom 

podsúva spoločnosť. Pýtame sa, do akej miery môže spokojnosť vo vzťahu odvodenú od 

spomínanej rovnosti pociťovať žena, ktorá sa má s ohľadom na svoju rodovú rolu neúnavne 

starať o domácnosť, preberať zodpovednosť za jej chod, za výchovu detí a ktorá má tým 

pádom v partnerskom vzťahu omnoho viac povinností ako muž.    

     Hatfield, Traupmann, Sprecher, Utne a Hay (in Donaghue & Fallon, 2003) tvrdia, že 

najvyššie skóre v spokojnosti v partnerskom vzťahu budú dosahovať ľudia, ktorí veria, že 

majú rovnoprávny partnerský vzťah. Za nimi potom nasledujú ľudia, ktorí si myslia, že sú 
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v porovnaní so svojimi partnermi vo svojom vzťahu zvýhodňovaní. Najnižšiu mieru 

spokojnosti potom prežívajú ľudia, ktorí naopak veria, že sú v porovnaní so svojimi partnermi 

vo svojom vzťahu znevýhodnení. 

     Spomínaná teória má však aj svoje slabé stránky. Jost a Banaji (in Donaghue & Fallon, 

2003) tvrdia, že niektorí ľudia sa cítia byť spokojní aj v situáciách, ktoré považujú za 

nerovnoprávne. Ide najmä o ľudí s nízkym spoločenským statusom. Títo sa pri hodnotení 

svojej situácie totiž porovnávajú s ľuďmi, ktorí sú na tom rovnako alebo veľmi podobne ako 

oni. V našom prípade môžeme teda hovoriť o ženách, ktoré sú spokojné vo svojom 

nerovnoprávnom vzťahu, pretože vnímajú fakt, že aj ich matka bola celý život udržiavateľkou 

poriadku v domácnosti, aj ich priateľka má doma muža, ktorý jej nepomáha a aj v televíznych 

seriáloch muži sledujú televíziu, zatiaľ čo žena varí večeru. Ak je teda priemerne alebo 

podpriemerne vzdelaná žena obklopená ďalšími ženami, ktoré sa nachádzajú v podobnej 

situácii a navyše spoločenský úzus jej hovorí, že všetko je v poriadku a takto to má vo svete 

fungovať, je veľmi pravdepodobné, že nebude prejavovať a dokonca snáď ani pociťovať 

nespokojnosť so svojím partnerským vzťahom. 

     Nesúhlasný postoj k tejto teórii zaujali Mills a Clark (in Donaghue & Fallon, 2003), ktorí 

tvrdia, že hlavným vkladom do vzťahu sú emócie a tie podľa nich nie sme schopní 

kvantifikovať. Rovnako Tajfel (in Donaghue & Fallon, 2003) neuznáva teóriu rovnosti ako 

hlavný prediktor spokojnosti v partnerskom vzťahu, pretože táto teória bola podľa neho 

navrhnutá pre väčšie sociálne skupiny.  

     Rovnosť vo vzťahu však nie je jediným prediktorom spokojnosti. Korelačné štúdie 

nehovoria o tom, aké miesto zastáva rovnosť v rebríčku dôležitých  charakteristík, ktoré 

ovplyvňujú spokojnosť v partnerskom vzťahu. Hovorí sa v nich len o tom, že vnímaná 

nerovnosť vytvára negatívny kognitívny a afektívny stav, ktorý motivuje partnerov k tomu, 

aby sa pokúsili o nápravu, teda o dosiahnutie rovnosti. Rôzne formy nerovnosti vedú totiž 

k rôznym formám emocionálnych a behaviorálnych reakcií. Prežívaný pocit znevýhodnenia 

oproti partnerovi vedie podľa Sprechera (in Donaghue & Fallon, 2003) k hnevu, zatiaľ čo 

pocit výhody vedie naopak k pocitom viny. 

3.2 Osobnostné vlastnosti a spokojnosť v partnerskom vzťahu 

 

     V súčasnosti existuje množstvo definícií osobnosti, nie je však našim cieľom zaoberať sa 

nimi. Pre potreby tejto práce je postačujúce konštatovať, že existuje biologická determinácia 

osobnosti, evolučne preformované programy správania a dedičnosť. Pod evolučne 

preformovanými programami správania rozumieme systém vrodených reflexov, respektíve 
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ich sústav, inštinktov, ktoré zabezpečujú uspokojovanie základných životných potrieb. 

Dedičnosť znamená prenos vlastností z generácie na generáciu. Vlohy, čiže vrodené vlastnosti 

vytvárajú genetický základ indivídua, ktorý sa prejavuje už od narodenia. Genetická výbava 

vstupuje do interakcie s vonkajším životným prostredím, predovšetkým s vplyvom výchovy 

v rodine. V rodine sa uskutočňuje socializácia a sociálne skúsenosti dieťaťa vytvárajú tzv. 

bazálnu osobnosť, akýsi psychický základ. Obdobie raného veku dieťaťa (do 3 – 4 rokov) je 

rozhodujúcim formujúcim obdobím. V tomto období skúsenosti vplývajú na osobnosť, a tak 

sa v podmienkach citovej deprivácie môžu objaviť nezvratné črty osobnosti, agresivita, citová 

labilita a iné  (Nakonečný, 1998). 

     Päť faktorový model osobnosti (Big five) je kompromisom medzi Eysenckovými tromi a 

Cattellovými šestnástimi faktormi tvoriacimi osobnosť. Ako prví odvodili päť základných 

osobnostných dimenzií psychológovia Tupes a Cristal v roku 1961, neskôr túto variantu 

prevzali aj ďalší, napríklad Goldberg, McCrae, Costa. Veľkú päťku tvoria faktory, ktoré sú 

všeobecné a kultúrne nezávislé, takže sa môžu považovať za univerzálne (Vágnerová, 2010). 

Päťfaktorový model osobnosti sa stal v psychológii všeobecne akceptovaným a používaným 

(Grahek, 2007). Tento autor popisuje päť základných osobnostných čŕt (neuroticizmus – 

nestálosť a precitlivenosť, prívetivosť – súcitnosť a zdvorilosť, svedomitosť – usilovnosť a 

disciplinovanosť, extraverzia – entuziazmus a asertivita, otvorenosť voči skúsenosti a intelekt) 

a funguje ako prijateľný rámec výkladu osobnosti (napĺňa 60% osobnostnej variability) 

(Vágnerová, 2010). Napriek tomu, že Päť faktorový model nie je teóriou osobnosti, obsahuje 

niektoré základné princípy rysových teórií, čo znamená že jedinec môže byť charakterizovaný 

na základe relatívne trvalých spôsobov myslenia, prežívania a správania. Teda na základe 

rysov ho môžeme odlíšiť od ostatných jedincov (Hřebíčková, 2011). 

     Mnohé výskumné zistenia poukázali na to, že medzi spokojnosťou a vonkajšími faktormi 

nie je významný vzťah, preto sa výskum ohľadne životnej spokojnosti upriamuje 

predovšetkým na jej vzťah k trvalým osobnostným črtám, ktoré by mali mať na tento 

konštrukt väčší vplyv (Popelková, Šišková & Zaťková, 2010). Hřebíčková, Blatný a Jelínek 

(2010) uvádzajú, že osobnosť je významný faktor ovplyvňujúci well-being, teda subjektívnu 

osobnú pohodu, ktorá v sebe zahŕňa spokojnosť so životom a spokojnosť vo vybraných 

oblastiach života, ako je napríklad aj partnerský vzťah.      

      Uvedieme charakteristiku jednotlivých dimenzií podľa Hřebíčkovej (2011), ktoré boli 

výskumne skúmané vo vzťahu ku spokojnosti v partnerstve. 

     Neuroticizmus 
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zisťuje individuálne rozdiely v emocionálnej labilite a stabilite. Osoby, ktoré dosahujú vysoké 

skóre neuroticizmu, v teste možno ľahko priviesť do rozpakov, cítia sa zahanbení, neistí, 

nervózni, úzkostní, intenzívne prežívajú strach, obavy alebo smútok. Emocionálne stabilní 

ľudia dosahujú nízke skóre a sú obvykle pokojní, vyrovnaní, bezstarostní a stresujúce udalosti 

ich nevyvedú z miery. 

     Extraverzia 

charakterizuje človeka spoločenského, sebaistého, aktívneho, energického, veselého a 

optimistického. Naopak introvertovaný človek je uzavretý, zdržanlivý, nezávislý a 

samostatný. 

     Otvorenosť voči skúsenosti 

je dimenzia, ktorá je typická pre osoby so živou predstavivosťou. Tieto osoby sú citlivé na 

estetické podnety, uprednostňujú rozmanitosť, sú zvedavé a majú nezávislý úsudok, dávajú 

prednosť zmene a správajú sa často nekonvenčne. Nízke skóre dosahujú osoby s 

konzervatívnymi postojmi a ich emočné reakcie sú mnohokrát tlmené. 

     Prívetivosť  

je dimenzia, ktorá sa viaže na interpersonálne správanie. Na jednom póle je altruizmus, 

schopnosť porozumieť iným, spolupráca s inými, druhý pól je charakteristický 

nepriateľstvom, egocentrizmom, znevažovaním zámerov druhých a súperením namiesto 

spolupráce. 

     Svedomitosť 

vyjadruje vzťah k práci, proces plánovania, organizovania a plnenie úloh. Vysoké skóre 

určuje osoby cieľavedomé, ctižiadostivé, vytrvalé, s pevnou vôľou, spoľahlivé, presné a 

disciplinované. Osoby s nízkym skóre sa vyznačujú nedbalosťou, ľahostajnosťou, napĺňajú 

svoje ciele len s malým zaujatím. 

     Priamy výskum zameraný na faktory extraverzia, neuroticizmus, otvorenosť voči 

skúsenosti, prívetivosť a svedomitosť uskutočnili Costa a McCrea (1980). Vo svojej štúdii 

merali vplyv osobnostných charakteristík na pozitívny a negatívny citový stav a ich vplyv na 

osobnú pohodu. Zo začiatku sa zamerali len na extraverziu a neuroticizmus. Zistili, že 

extraverzia ovplyvňuje osobnú pohodu v pozitívnom zmysle slova a neuroticizmus naopak v 

negatívnom. Neskôr svoju prácu menovaní autori McCrae a Costa (1991) rozšírili aj o ostatné 

faktory päť faktorového modelu osobnosti a zisťovali ich vzťah k osobnej pohode. 

Výsledkom ich práce bolo zistenie, že prívetivosť a svedomitosť indikuje pozitívne prežívanie 

súvisiace s harmonickým vzťahom a ovplyvňuje nárast osobnej pohody. Pri faktore 

otvorenosť ku skúsenosti sa zistil vzťah k pozitívnym aj negatívnym emóciám. 
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     Muži ako aj ženy vyznačujúce sa podnikateľským a hedonistickým typom osobnosti  

(rozumieme kombináciu vysokej miery extraverzie a nízkej miery neuroticizmu), získavali vysoké 

skóre v miere manželskej spokojnosti. Ak to bolo naopak, teda že sa osoby vyznačovali vysokou 

mierou neuroticizmu a nízkou mierou extraverzie, vykazovali v manželskej spokojnosti nižšie 

skóre (Najarpourian et al., 2012). 

     Spokojnosť v manželstve zisťovali na vzorke 74 manželských párov Watson a jeho 

spolupracovníci (2000). Na sebahodnotenie osobnosti použili dotazník Big five a sledovali, ako 

jednotlivé faktory osobnosti vplývajú na manželskú spokojnosť. Z ich výsledkov je zrejmé, že 

extraverzia je najsilnejším prediktorom, ktorý má vzťah k spokojnosti v manželstve. Skúmali 

taktiež aj spokojnosť ešte nezosobášených párov, kde zistili, že najvýznamnejšími prediktormi 

spokojnosti sú prívetivosť a svedomitosť. 

     Charania (2006) uskutočnil výskum manželov potvrdzujúci, že spokojnosť v manželstve je 

pozitívne spájaná s osobnostnými vlastnosťami ako je extraverzia, svedomitosť a prívetivosť 

a negatívne je spájaná s neuroticizmom. Otvorenosť voči skúsenosti sa nepreukázala v jeho 

výskume ako významná vo vzťahu ku spokojnosti v manželstve. 

     Otázku manželskej spokojnosti rieši aj výskum realizovaný na výskumnej vzorke 

manželských párov. Prináša iné výsledky, ako doterajšie zistenia. Zatiaľ čo všetky výskumy 

poukazujú na to, že neuroticizmus, alebo extraverzia patria k najsilnejším prediktorom 

manželskej spokojnosti, v tomto výskume sa ukázal ako najvýznamnejší faktor osobnosti 

práve svedomitosť. Tohto výskumu sa zúčastnilo spolu 125 heterosexuálnych manželských 

dvojíc, ktoré sú spolu už dlhodobejšie. Ukázalo sa, že každý faktor z Päť faktorového modelu 

osobnosti je významne spojený s manželskou spokojnosťou. Autori sa domnievajú, že ich 

výsledky môžu byť rozdielne oproti ostatným aj preto, lebo výskum realizovali na vzorke 

práve dlhodobých manželstiev, zatiaľ čo iné výskumy zahrňujú aj mladšie manželské páry 

(Claxton et al., 2012). 

     Súvislosť osobnostných faktorov meraných Päť faktorovým modelom a spokojnosti 

v manželstve uvádzajú Sternberg a Hojjat (1997). Zistili, že za zníženou spokojnosťou 

v partnerstve stojí emocionálna labilita, teda neuroticizmus. Ďalším prediktorom 

nespokojnosti vo vzťahu sú podľa menovaných autorov nízka svedomitosť, prívetivosť a 

otvorenosť. Vysvetľujú to tým, že emocionálne nestabilné a impulzívne osoby majú zvýšené 

nároky na partnera a to ich často robí nespokojnými. 

     Širšie koncipovaný výskum uskutočnený v štvorfázovej longitudinálnej štúdii počas 

trinástich rokov uskutočnil Caughlin so svojimi spolupracovníkmi (Caughlin et.al., 2000). 
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Zamerali sa na úzkosť a zistili, že je príčinou nespokojnosti vo vzťahu v jeho počiatkoch, 

v priebehu rokov sa stabilizuje a trvalo pôsobí na nespokojnosť vo vzťahu. 

     Výskum manželskej spokojnosti vo vzťahu k osobnosti obohatený o prediktory sociálne 

a životné prostredie osôb a sexuálne premenné uskutočnili Kelly a Conley (1987). Zistili, že 

medzi prediktory manželskej spokojnosti patrí neuroticizmus, sociálne a životné prostredie 

a sexualita. Tieto výsledky potvrdzujú aj Fisher a McNulty (2008), ktorí na základe svojho 

dlhodobého výskumu manželov zistili, že neuroticizmus sa významne podieľa na postupnom 

ubúdaní spokojnosti manželov v ich sexuálnom vzťahu, čo po čase vedie k zníženiu 

spokojnosti vo vzťahu celkovo. Osoby s vysokým stupňom neuroticizmu častejšie podávajú 

žiadosť o rozvod. 

     Zhrnutie: 

     Na základe uvedených výskumov môžeme konštatovať, že osobnostné faktory 

reprezentované neuroticizmom, extraverziou, svedomitosťou, otvorenosťou voči skúsenosti 

a prívetivosťou  majú vplyv na spokojnosť v manželstve. Osoby nestabilné, ktoré možno  

ľahko priviesť do rozpakov sa cítia zahanbení, neistí, nervózni a úzkostní. Intenzívne 

prežívajú strach, obavy alebo smútok a v manželstve sa cítia horšie. Naopak emocionálne 

stabilní osobnosti sú obvykle pokojné, vyrovnané a bezstarostné. Stresujúce udalosti ich 

nevyvedú z miery a v partnerstve sa cítia spokojnejší. Introvertovaní jedinci sú uzavretí, 

zdržanliví, nezávislí, samostatní a vykazujú v manželstve nižšiu spokojnosť. Prívetivosť sa 

viaže na interpersonálne správanie. Jedinci altruistickí, schopní porozumieť iným a 

spolupracujúci sú v manželstve spokojnejší. Jedinci nepriateľskí, egocentrickí, znevažujúci 

zámery druhých, súperiaci, sú v manželstve menej spokojní. Svedomití, plánujúci 

a organizujúci jedinci sú spokojnejší, a keďže zároveň sú to osoby cieľavedomé, ctižiadostivé, 

vytrvalé, s pevnou vôľou, spoľahlivé, presné a disciplinované možno predpokladať, že tieto 

vlastnosti vytvárajú pôdu pre spokojnosť vo vzťahu. Naopak jedinci vyznačujúci sa 

nedbalosťou, ľahostajnosťou, napĺňajúci svoje ciele len s malým zaujatím vykazujú 

v partnerskom vzťahu nižšiu spokojnosť. Najnižšiu súvislosť z faktorov Big five modelu vo 

vzťahu ku spokojnosti sa preukázal pri otvorenosti voči skúsenosti. Možno teda predpokladať, 

že nesúvisí so spokojnosťou resp. nespokojnosťou vo vzťahu. 

3.3 Sebakontrola a spokojnosť v partnerskom vzťahu 

 

     Impulzivita je fenomén zohrávajúci v partnerskej interakcii dôležitú rolu. Je príčinou 

konfliktov, nedorozumení a môžeme teda predpokladať, že znižuje spokojnosť vo vzťahu. Ak 

impulzívne správanie vyústi do agresivity môže byť príčinou násilia v partnerských vzťahoch 
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a kde je prítomný fenomén násilia tam nie je prítomná spokojnosť, ale strach a závislosť. 

Naopak sebakontrola by mala prispievať ku kvalitnejšej  partnerskej komunikácii. Spokojnosť 

v partnerskom vzťahu je však komplikovaný fenomén.  Existujú situácie, kde impulzívna 

reakcia presvedčí partnera o existujúcom blízkom vzťahu.  

     Sebakontrola je definovaná ako prispôsobenie seba vonkajším požiadavkám 

a okolnostiam. Je to nástroj k dosiahnutiu súladu jednotlivca s prostredím. Takto definujú 

seba kontrolu Tangney, Baumeister a Boone (2004) ako aj Morling a Evered (2006) rovnako 

o efektívnej sebakontrole ako nástroji prispôsobenia hovorí Lumsden a Mott (1994). 

Sebakontrola skúmaná z pohľadu neurofyziológie a neuropsychológie je spájaná 

s interindividuálnymi rozdielmi v reaktivite, ktoré sa viažu na temperament. Z toho vyplýva, 

že sebakontrola sa vyvíja na základe vrodených predispozícií. Samotný pojem „vrodený“ 

v tomto prípade znamená pomerne stabilné biologické nastavenie, na ktoré v priebehu času 

pôsobí maturácia, čo znamená zrenie centrálnej nervovej sústavy, dedičnosť a skúsenosti 

samotnej osoby (Rothbart & Reuda, 2005). 

     Málo výskumov je v súčasnosti publikovaných v súvislosti s impulzivitou a násilím 

v partnerskom vzťahu, sebakontrolou a násilím v partnerslkom vzťahu. Vaníková (2013) 

zistila, že sebakontrola pozitívne koreluje s manželskou spokojnosťou, to znamená, že keď 

jedinec disponuje vyššou mierou sebakontroly, tak tým sa u neho prejavuje vyššia manželská 

spokojnosť. Ale na druhej strane nebola  potvrdená sebakontrola ako prediktor životnej 

spokojnosti, pričom mi vnímame partnerskú spokojnosť ako zložku celkovej životnej 

spokojnosti. Ďalej autorka poukazuje na dôležitú úlohu sebakontroly v rámci dosahovania 

cieľov a štandardov. Z tohto hľadiska je sebakontrola veľmi napĺňajúca a poskytuje pocit 

kontroly a následkom toho vznikajú pozitívne pocity, ktoré môžu vznikať aj na základe toho, 

že osoba dosiahla ten cieľ, ktorý si vytýčila, a to aj pomocou sebazapretia. Jedinci, ktorí sa 

dokážu ovládať, sú podľa nej spokojnejší aj v partnerskom vzťahu. 

     Je priam žiaduce zaoberať sa vývinom sebakontroly, sebakontrolou v dospelosti 

i v seniorskom veku ako prediktorom spokojnosti v partnerskom vzťahu. Je pravdepodobné, 

že vyššia sebakontrola by mohla zvyšovať spokojnosť v partnerskom vzťahu. Závery 

výskumov by mohli viesť aj k zníženiu násilia v partnerských vzťahoch. 

 

3.4 Sebahodnotenie a spokojnosť v partnerskom vzťahu 

 

     Sebahodnotenie (self-esteem) je proces, v ktorom jedinec hodnotí svoje schopnosti, 

vlastnosti i činnosť. Tento proces zahŕňa aj pocity a predstavy ako je osoba vnímaná druhými 
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ľuďmi. Sebahodnotenie možno zjednodušene vyjadriť ako pomer úspechov a nárokov na 

seba, z ktorých vyplynie subjektívny postoj k sebe samému (Nakonečný, 2009). Podľa tejto 

rovnice je dôležité klásť si v živote primerané ciele. Ak sa pri ich plnení dostavia úspechy, 

bude postoj človeka k sebe samému pozitívny. Ak si ale postaví príliš vysoké ciele úspech sa 

nemusí dostaviť, ale dostaví sa menej pozitívny postoj k sebe samému. Sebahodnotenie 

môžeme charakterizovať i ako vedomie vlastnej hodnoty, globálny hodnotiaci postoj k sebe 

samému, ktorý vyjadruje predstavu o sebe na základe vlastnej ceny. Individuálne rozdiely 

v hodnotení vlastnej osoby sa podieľajú na súťažení, výkone, konformite a iných aspektoch, 

tie sa spájajú s pocitom spokojnosti a duševného zdravia jedinca. Nízke sebahodnotenie má 

negatívny vplyv na duševné zdravie človeka, ale i príliš vysoké sebahodnotenie môže mať 

negatívne dôsledky prejavujúce sa v nadhodnotených záveroch o vlastných schopnostiach. 

(Baumesteir, Heatheron & Tice, in Blatný & Plháková, 2003). Jedným z možných prejavov 

nízkeho sebahodnotenia je tzv. naučená bezmocnosť. Tá vedie k strate kontroly. Takýto 

človek neverí, že by on sám mohol ovplyvniť výsledok, a preto radšej rezignuje. Pocit 

bezmocnosti sa spája s tendenciou preceňovať význam neúspechu a podceňovať prípadný 

úspech. Dobrý výkon osoba interpretuje ako dôsledok náhody (Vágnerová, 2010). Ďalším 

aspektom sebahodnotenia je jeho stabilita. Stabilita sebahodnotenia je dôležitejšia ako to, či je 

sebahodnotenie nízke alebo vysoké. Jedinci s nestabilným sebahodnotením reagujú na 

negatívnu spätnú väzbu obranne a majú priaznivejšiu reakciu na pozitívnu spätnú väzbu. 

Podľa Blatného et al. (2010) je globálne sebahodnotenie významnejšie ovplyvňované 

čiastkovými hodnoteniami vlastnej osoby. To sa spája so zvýšenou tendenciou zapájať svoje 

,,Ja‘‘ do každodenných aktivít s nízkou vnútornou motiváciou. 

     Medzi identifikované zdroje sebahodnotenia patrí sociálne porovnávanie. Sebahodnotenie 

sa chápe ako výsledok sociálneho porovnávania a sebaposudzovania na základe pozorovania 

vonkajšej činnosti. Zrkadlové „Ja“, základ sebahodnotenia je pre človeka to, ako ho hodnotia 

„významní iní“. Podľa Cooleyho (in Nakonečný, 2009) podstata konceptu ,,zrkadlového Ja’’ 

spočíva v tom, že spôsob akým na seba hľadíme si vytvárame na základe toho, ako nás vidia 

druhí.  

Medzi zdroje sebahodnotenia možno zaradiť aj spoločenské normy. Ak sa jedinec správa 

v zhode s normami spoločnosti je tento prejav oceňovaný. Toto ocenenie slúži ako priaznivá 

spätná väzba, ktorá následne podporuje pozitívne hodnotenie vlastnej osoby. Na určitej úrovni 

sa toto dodržiavanie pravidiel stane vnútornou potrebou, reprezentovanou svedomím. 

Svedomie spojené so systémom osobných hodnôt, má vo vzťahu k sebahodnoteniu dôležitú 
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autoregulačnú funkciu. Jedinec sa pozitívne hodnotí len vtedy, ak koná v súlade so svojim 

svedomím (Vágnerová, 2004). 

Výskumy zaoberajúce sa sebahodnotením a spokojnosťou vo vzťahu poukazujú na 

skutočnosť, že jedinci s vysokým sebahodnotením sú vo vzťahu spokojnejšie a naopak. 

Pravdepodobne sa tak deje preto, že sa tešia z úcty vnímanej od partnera. Jedinci s nízkym 

sebahodnotením sa zdajú byť menej šťastní, pretože nemôžu nájsť túto úroveň potvrdenia, 

keď sa pozerajú na seba skrz partnerove oči. Jedinci s nízkym sebahodnotením sa chcú cítiť 

nemilovaní a na základe toho rozmýšľajú a správajú sa takým spôsobom, aby im to partner 

spätne potvrdil (Murray et al., 2005). 

3.5 Subjektívna pohoda manželov  

 

     Subjektívnu pohodu manželov popisuje mnoho rozsiahlych štúdií, ktoré zistili, že osoby 

žijúce v manželstve vykazujú vyššiu mieru subjektívnej pohody ako osoby slobodné. Vo 

všeobecnosti sa manželský status spája s priaznivou subjektívnou pohodou (Diener, 1984). 

Uzavretie manželstva zvyčajne vedie k rapídnemu vzrastu subjektívnej pohody, ktorá však po 

nejakej dobe znova klesne. Nevráti sa však na pôvodnú úroveň, na ktorej bola pred uzavretím 

manželstva, ale ostane o čosi vyššia. To nasvedčuje tomu, že manželstvo subjektívnu pohodu 

naozaj ovplyvňuje pozitívne, napriek tomu, že táto zmena nie je veľká. Ako ukázali výskumy, 

manželská a rodinná spokojnosť bola najsilnejším prediktorom subjektívnej pohody, a to aj 

vtedy, keď boli kontrolované také faktory ako vzdelanie, príjem a zamestnanie (Gleun & 

Weaver, in Diener, 1984).  

     Manželskej histórii a jej vplyvu na subjektívnu pohodu sa venoval aj Waite (2009). 

Manželstvo môže mať preukázateľne pozitívny vplyv na mieru subjektívnej pohody 

jednotlivcov, lebo hrá významnú úlohu v produkcii a distribúcii sociálnej podpory, a to je 

jeden z dôvodov prečo osoby v manželskom zväzku vykazujú vyššiu mieru subjektívnej 

pohody a zároveň aj žijú dlhšie a zdravšie ako slobodné osoby. Manželia žijúci samostatne 

budú pravdepodobne vykazovať odlišnú mieru subjektívnej pohody ako manželia, ktorí 

bývajú vo viacgeneračnej rodine s rodičmi jedného z manželov. Môžeme konštatovať, že 

žiadne rodinné spolužitie nie je ideálne a všade sa občas vyskytnú problémy. Viacgeneračné 

spolužitie, kde býva spolu viacero členov rodiny, zvlášť ak sú medzi nimi prítomné aj osoby 

vyššieho veku je náročnejšie, lebo zladiť požiadavky všetkých prináša so sebou mnohé 

problémy, konflikty a obmedzenia. Tie vyplývajú z medzigeneračnej priepasti a majú dopad 

na subjektívnu pohodu všetkých príslušníkov rodiny. Harmonické nažívanie v takomto 
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spôsobe spolužitia si vyžaduje omnoho viac tolerancie, pochopenia, kompromisov ako je to 

pri samostatnom bývaní. 

 3.6 Násilie v partnerskom vzťahu 

 

     Násilie v partnerských vzťahoch je snaha o uplatnenie moci a nadvlády nad partnerom. Je 

nutné si uvedomiť, že najčastejšie je páchané na ženách, ale sú prípady, kedy je násiliu 

v partnerskom vzťahu vystavený muž. Tolerovaná miera násilia, a teda aj to, čo je za násilie 

považované, je odlišná nielen v rôznych kultúrach, ale aj v rôznych regiónoch nášho štátu, a 

dokonca i v každej rodine. Preto je definovanie domáceho násilia problematické, i keď 

potrebné. Väčšina autorov vymedzuje domáce násilie jednosmerne ako násilie muža voči 

žene. Tento pojem chápeme širšie a zahŕňame doň aj násilie ženy voči mužovi a násilie 

rodičov voči deťom a detí voči rodičom.  

     Vo verejnosti dlho pretrvával názor, že o násilie ide vtedy, ak aktér násilia nepatrí do 

rodiny. Násilie na členoch vlastnej rodiny, deťoch, partneroch alebo starých rodičoch, bolo 

považované za menej závažné. Uvedieme formy násilia v rámci vlastnej rodiny.  

Domácemu násiliu sa venuje dôkladná pozornosť od osemdesiatych rokov. Mnohé štúdie 

predpokladajú určité osobnostné charakteristiky, ktoré predisponujú prevažne ženu k tomu, 

aby sa stala obeťou násilia. Uvažuje sa, že zneužívaná žena má nízku sebaúctu, verí mýtom o 

násilnom vzťahu, je tradicionalistkou čo sa týka domácnosti, je presvedčená o jednote rodiny, 

predurčenej role ženy, trpí pocitmi viny a popiera hnev, ktorý cíti. Podľa iných autorov 

orientácia na osobnosť zneužívanej ženy nie je relevantná, pretože nie je prediktorom toho, 

aby sa žena stala zneužívanou. Jedine zneužívanie v detstve môže byť určitým rizikovým 

faktorom.  

Walkerová (1979) uvádza charakteristiku zneužívajúceho muža, ktorý má nízku sebaúctu, 

verí všetkým stereotypom o násilnom vzťahu, je tradicionalista veriaci v mužskú nadradenosť 

a stereotypnú mužskú rolu v rodine, za svoje činy obviňuje iných, v stresových situáciách 

používa pitie alkoholu a bitie ženy ako spôsoby zvládania situácií. Neverí tomu, že by jeho 

násilné správanie mohlo mať negatívne dôsledky. Autorka sa domnieva, že domáce násilie nie 

je výsledkom interakcie partnerov vo vzťahu, ani provokácie osobnostnými črtami ženy, ale 

je dôsledkom naučeného správania násilníka.  

Langmeier, Balcar a Špitz (2000) uvádzajú dva atribúty týraného dieťaťa. Jedným z 

atribútov je úmyselné fyzické násilie na dieťati spôsobené vlastnými, adoptívnymi, resp. 

pestúnskymi rodičmi, alebo dospelými vychovávateľmi. Druhý atribút zahŕňa úmyselné 
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emočné (psychické) týranie, ako je hrubý výsmech, vťahovanie do neriešiteľných konfliktov, 

ponižovanie pred inými.  

Formy a následky domáceho násilia  

Násilie sa najčastejšie rozdeľuje na:  

• fyzické - o fyzickom násilí hovoríme, ak dôjde k fyzickému stretu medzi partnermi. Má 

podobu faciek, strkania, kopancov, niekedy i ťažkých útokov s následkami na zdravotnom 

stave v podobe tržných rán alebo otrasov mozgu 

• psychické (emočné) - psychické násilie má mnoho podôb. Najčastejšie ide o slovné urážky, 

vulgarizmy, očierňovanie partnerových blízkych ľudí, utláčanie, ale i manipuláciu, či 

vydieranie, ponižovanie, urážanie, vyhrážanie, zaťahovanie do neriešiteľných konfliktov 

• sociálne - o sociálnom násilí hovoríme, keď jeden z partnerov obmedzuje druhého 

v stretávaní sa s členmi rodiny, priateľmi a kolegami. Zakazuje mu návštevy kultúrnych 

podujatí, niekedy i pod zámienkou šetrenia finančných prostriedkov. Skrytý cieľ, ktorý 

sleduje je ale zákaz kontaktu s inýmijedincami. Vo vypuklých prípadoch zakazuje partnerovi 

i zamestnať sa, núti ho tráviť čas v domácnosti pod zámienkou starostlivosti o rodinu 

• ekonomické - ekonomické násilie má podobu obmedzovania finančných prostriedkov 

potrebných ku zabezpečeniu chodu domácnosti a na výživu, či ošatenie partnera a členov 

rodiny. Patrí sem i obmedzovanie prostriedkov na kultúrne vyžitie a regeneráciu fyzických 

a psychických síl. Násilný partner sa väčšinou snaží o absolútnu kontrolu nad finančnými 

príjmami a výdavkami domácnosti a tak sa snaží i o získanie kontroly a moci nad druhým 

partnerom, ktorý je v takomto prípade už obeťou  

• sexuálne - sexuálne násilie má podobu uplatňovania sexuálnych praktík, ktoré sú partnerovi 

nepríjemné alebo mu spôsobujú fyzickú bolesť, či ho psychicky ponižujú. Závažnejšia forma 

je vynucovanie sexuálneho styku bez súhlasu partnera. Mnoho ľudí je ešte i dnes 

presvedčených, že manželstvo je inštitúcia, v ktorej je sexuálne násilie dovolené, že ide 

o manželskú povinnosť. Pričom platí, že je rovnako neprijateľné, ako keď je uplatňované na 

cudzích osobách a taktiež trestné 

Domáce násilie sa negatívne odrazí na fyzickom, psychickom (emočnom) zdraví partnera 

či dieťaťa. Môže ísť buď o priame narušenie fyzického, resp. psychického zdravia alebo 

následné narušenie pod vplyvom oslabenia imunitného systému v dôsledku pôsobenia stresu a 

traumy.  

Prípadová štúdia 

 

Problém: fyzické a psychické násilie manžela voči manželke 
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Pohlavie klientky: žena 

Vek: 30 rokov 

Stav: vydatá 

Vek manžela: 32 rokov 

Trvanie manželstva: 8 rokov 

Deti: dcéra, 8 rokov 

 

     Klientka prichádza do poradne a pod očami klientky sú viditeľné modriny. Spotánne 

rozpráva: „s manželom sme sa spoznali na brigáde v zahraničí. Imponovala mi jeho vysoká 

postava a fyzická sila. Ďaleko od domova som mala pocit, že mám ochrancu. Po návrate na 

Slovensko sme uzatvorili manželstvo a začínali sa prejavovať rozdiely v našich záujmoch. 

Z domu som si doniesla lásku k vážnej hudbe, divadlu a literatúre. Manžel tieto moje záujmy 

nechápal. Hral rekreačne futbal a so spoluhráčmi chodili po každom zápase, 2-3 krát týždenne 

na pivo. Začali sme tráviť voľný čas oddelene.  Môj voľný čas vypĺňala dcéra, máme spolu 

pekný vzťah. Občas som zašla do divadla alebo na koncert. Manžel neznášal, keď som sa 

upravovala. Tvrdil, že musím mať milenca. Neveril, že na koncerty chodievam s priateľkou 

z detstva. Jeho nedôvera rástla a po mojom príchode z koncertu ma napádal najskôr slovne, 

potom aj fyzicky. Agresívne správanie manžela sa začalo prejavovať aj v priebehu týždňa, 

keď sme sa s dcérou vrátili neskôr od rodičov. Vyvrcholilo minulý týždeň, keď som dcéru 

nechala u rodičov. Búchal mi hlavu o múr, strašne som sa bála. Kričala som a susedia začali 

zvoniť pri dverách. Pustil ma a ja som ušla k rodičom. Odišla som od neho a bývam aj 

s dcérou u rodičov. Pozvali sme do poradne manžela, ten konzultáciu telefonicky odmietol. 

Klientka dochádzala do poradne, kde si ujasňovala svoj postoj k ďalšiemu spolužitiu 

s manželom. Konzultácie boli zamerané na odstraňovanie klientkinej úzkosti. Dcéra 

odmietala návrat k otcovi a to rozhodlo o tom, že klientka sa rozhodla podať návrh na rozvod 

manželstva. 

 

Problém násilia v klientele Centra poradensko-psychologických služieb (ďalej CPPS, 

v súčasnosti Referát poradensko - psychologických služieb pri ÚPSVaR-e) ostáva akoby 

skrytý. Prekrýva sa rôznymi formami závislostí (najčastejšie alkoholovou), konfliktným 

partnerským spolužitím, osobnostnými problémami klientov. Poradenský proces je potom 

zameraný na redukciu závislostí, na párovú terapiu a na sanáciu duševného zdravia klientov. 

Násilie je akoby zabudované do etiológie problému a nie vždy sa mu venuje dostatočná 

pozornosť.  
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     Uskutočnili sme prieskum, ktorého cieľom bolo zmapovať situáciu fyzického, emočného, 

sociálneho, ekonomického a sexuálneho násilia v klientele CPPS Prešov. Prieskum bol 

uskutočnený spôsobom ex post facto z výpovedí klientov registrovaných v CPPS Prešov v 

rokoch 1999 – 2000.  

Zaujímalo nás: 

 aké druhy násilia sa v klientele vyskytli  

 koľko detí bolo sekundárne traumatizovaných násilím medzi dospelými a ako sa to u nich 

prejavilo  

     Uvedomujeme si nedostatky ex post facto výskumu, spočívajúce v tomto prípade hlavne v 

nemožnosti zrealizovať náhodný výber, aj tak sa domnievame, že postačuje pre zodpovedanie 

postavených otázok. Je dôležité mať na zreteli, že klientela CPPS netvorí reprezentatívnu 

vzorku populácie a že naše závery môžu byť ovplyvnené poradenským vzťahom ku klientovi, 

ktorý sa vytvoril najmä pri dlhodobých konzultáciách. Sme si vedomí toho, že závery 

výskumu z tohto dôvodu nemožno zovšeobecňovať na celú populáciu, platia iba pre vzorku 

klientely CPPS v rokoch 1999 – 2000.  

Do súboru boli zaradené ženy a muži, ktorí udávali akúkoľvek formu násilia 

uskutočneného na sebe. Na druhotnú traumu detí sme usudzovali z atmosféry rodinného 

prostredia, ktorú klienti opisovali. Ďalej nás zaujímal vplyv násilia na psychiku klientov. 

Uvažovali sme, že sa vyskytnú rôzne druhy neurotických ťažkostí, anxiózne až depresívne 

stavy, poruchy správania, komunikačné problémy. Predpokladali sme, že zažité násilie 

zasiahne rozhodovacie procesy a ovplyvní správanie klientov v rodine i mimo nej.  

Celkovo sme za dva roky vyselektovali stodeväť prípadov násilia: deväťdesiatjeden žien, 

deväť mužov, sedem plnoletých dcér a dvoch plnoletých synov žijúcich v jednej domácnosti s 

násilnými rodičmi.  

Na sekundárnu traumatizáciu u detí sme usudzovali podľa sily konfliktovosti spolužitia 

rodičov:  

Za silne konfliktné sme označili vzťahy smerujúce k rozvodu, resp. tie, kde rozvodový proces 

už prebiehal (42 prípadov).  

Za konfliktné tie vzťahy, v ktorých bola snaha o úpravu spolužitia a klienti zatiaľ neuvažovali 

o rozvode (67 prípadov). 

Prieskumom sme dospeli k týmto odpovediam na nami položené otázky:  

1. V klientele CPPS v rokoch 1999 – 2000 sa vyskytli všetky druhy v literatúre 

popisovaného násilia.  

Tabuľka č. 1 Formy násilia vyskytujúce sa v klientele CPPS Prešov 
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Formy násilia  Počet prípadov  Percento výskytu  

fyzické  49  44,9  

psychické  35  32,1  

ekonomické  17  15,6  

sociálne  3  2,8  

sexuálne  5  4,6  

 

V niektorých prípadoch sme zaznamenali kombinované násilie, avšak do tabuľky sme 

uviedli iba ten druh násilia, ktoré daný jedinec uvádzal ako najviac traumatizujúce. Pre 

porovnanie uvádzame percentuálny výskyt násilia, ktorý mapovala Kolesárová (1994) v 

rokoch 1992 a 1993 okrem iných inštitúcií aj v CPPS. Zaznamenala nižší výskyt fyzického 

násilia (30,5%), o niečo vyšší výskyt psychického násilia (36%), o niečo vyšší výskyt 

ekonomického násilia (20%), podstatne vyšší výskyt sociálneho násilia (8%) a približne 

rovnaký výskyt sexuálneho násilia (4%).  

2. V uvedenej vzorke silne konfliktných vzťahov žije v súčasnosti stodeväťdesiatjeden 

detí, ktoré zažili minimálne sekundárnu traumatizáciu. Pravdaže, stupeň traumatizácie týchto 

detí bol rôzny. Prejavil sa poruchami v učení, poruchami spánku, onychofágiou, bolesťami 

hlavy, žalúdočnými ťažkosťami, nechutenstvom a enurézou. U starších detí boli 

zaregistrované poruchy správania, u chlapcov sklon ku klamstvám, vyskytli sa i krádeže, u 

dievčat taktiež sklon klamať, túlavosť a striedanie partnerov.  

Sme si vedomí, že náš príspevok je len sondou do problematiky násilia vyskytujúceho sa v 

klientele CPPS. Cielené zameranie pozornosti poradcu na problematiku násilia v klientele 

prináša zistenia, že výskyt akejkoľvek formy násilia v klientele je oveľa vyšší, ako sami 

poradcovia predpokladali. Dokladuje to porovnanie výskytu evidencie násilia v CPPS Prešov 

v rokoch 1992 – 1993 (5 prípadov) a v rokoch 1999 – 2000 (109 prípadov). Fenomén násilia 

ako taký sa v praxi CPPS vyskytoval pravdepodobne rovnako, ale bol zabudovaný do 

celkovej etiológie prípadu, resp. sa označoval iným termínom, napr. psychický tlak.  

     Toto zistenie poukazuje na potrebu scitlivenia poradcov na problematiku násilia, 

pravdepodobne i výcvikovou formou. Psychologický výcvik by mal pamätať i na sanáciu 

psychiky poradcu.  

     Zároveň vysoký počet traumatizovaných detí nás zaväzuje k tomu, aby sme venovali 

problematike násilia vyššiu pozornosť a smerovali poradenský proces tak, aby zmiernil 

následky násilia na psychike detí. 

     Určité formy násilia sú spravidla prítomné v niektorom období partnerského spolužitia. 

Dochádza k nemu bez ohľadu na sociálne postavenie partnerov, inteligenciu, pohlavie a vek. 
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Je dôležité včas ho rozpoznať a pokúsiť sa o zmenu správania. V opačnom prípade platí, že 

násilie sa väčšinou opakuje a stupňuje.  

     

     Súhrn 

 

     Spokojnosť v partnerskom vzťahu je veľmi zložitý komplex citov a dejov, ktorý je 

ovplyvňovaný mnohými faktormi. 

     Manželskú spokojnosť chápeme ako výsledok emocionálne – kognitívneho bilancovania, 

vyjadrujúceho subjektívne prežívanie. Spolu s copingovými stratégiami a rodinnými zdrojmi 

sa podieľa na funkčnosti manželstva. Manželskú spokojnosť tvoria interpersonálne 

charakteristiky vzťahu (citová náklonnosť, priateľstvo, záujem, sexuálna spokojnosť). 

Funkčný a harmonický partnerský vzťah je vytváraný osobnostne zrelými ľuďmi. Na 

spokojnosti v partnerskom vzťahu sa podieľajú i rodové stereotypy. Nižšiu spokojnosť 

v partnerskom vzťahu vykazujú páry, ktoré majú tradicionalistický postoj k rodovým 

stereotypom, vyrastajúce v dysfunkčnej rodine, majúce nie príliš pozitívny vzťah k vlastným 

rodičom, jedinci s nízkou sebakontrolou, nízkym sebahodnotením, neurotické, málo prívetivé. 

     Násilie v partnerských vzťahoch je snaha o uplatnenie moci a nadvlády nad partnerom. 

Väčšinou je jednosmerné násilie muža voči žene, ale vyskytujú sa i prípady násilia ženy voči 

mužovi, rodičov voči deťom a detí voči rodičom. Väčšinou sa pod násilím rozumie len 

fyzické násilie, čo je chybná úvaha, lebo i psychické, sexuálne, ekonomické a sociálne je 

zraňujúce. 

  

  


