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ZÁVER 
 

     Predkladáme vysokoškolskú učebnicu ako pomôcku študentom psychológie pri chápaní 

a terapii partnerských vzťahov. Vysokoškolská učebnica obsahuje okrem teoretických 

vedomostí závery výskumov autorky v spoluautorstve najmä v kapitole Spokojnosť 

v partnerskom vzťahu. Kapitoly o Manželstve, Kohabitácii a  Kríze v partnerských vzťahoch 

sú doplnené prípadovými štúdiami z praxe.   

     Nadviazať a udržať kvalitný partnerský vzťah vyžaduje zrelú osobnosť. Kognitívna, 

sociálna a najmä emocionálna zrelosť tvoria základný predpoklad pre fungujúci vzťah. Láska 

ako nevyhnutný predpoklad vzťahu v súčasnosti má mnoho podôb, psychologická veda má 

tiež svoj pohľad na lásku. Tak ako je pre rodičovský vzťah a optimálny vývin dieťaťa dôležitá 

láska bez podmienok jedného z rodičov, tak je pre partnerský vzťah dôležitá zodpovednosť 

v láske. Tvorí základňu pre spokojnosť v partnerskom vzťahu. Publikácia prináša poznatky 

o osobnostných vlastnostiach, najmä neuroticizme, extraverzii, prívetivosti, otvorenosti voči 

skúsenosti, sebakontrole a sebahodnoteniu vo vzťahu ku spokojnosti v partnerskom vzťahu. 

Práve spokojnosť v partnerskom vzťahu je dôležitá, pretože je prevenciou rozvodovosti. 

Zdravá funkčná rodina je cieľom každého odborníka, ktorý sa rodinou zaoberá. Partnerský 

vzťah ústi do manželského vzťahu alebo do kohabitačného zväzku. Manželský vzťah, 

očakávania od manželstva, mytologizácia manželstva, ale aj motivácia vstupu do manželstva 

sú vedomosti, napomáhajúce vytvoreniu kvalitného manželského vzťahu. Súčasná doba 

priniesla v našich podmienkach pomerne nový fenomén spolužitia v kohabitačnom zväzku. 

Psychologické, sociologické a demografické hľadisko fenoménu kohabitácie je dôležité pre 

porozumenie tejto forme spolužitia. Zaujíma to celú spoločnosť najmä z dôvodu zdravého 

vývinu detí vyrastajúcich v kohabitačných vzťahoch. Z toho dôvodu je prínosné porovnanie 

spolužitia v kohabitácii a manželstve ako i motivácia spolužitia v kohabitačnom vzťahu. 

V prípade, že dôjde k problémom, či už v partnerskom vzťahu, kohabitačnom spolužití alebo 

v manželstve, ktoré jedinci nezvládnu ani za pomoci odborníkov na vzťahy, dochádza 

k rozchodu, prípadne  rozvodu. V takomto prípade je nutné ovládať fázy rozchodu a ich vplyv 

na osobnosť jedincov v rozchode zainteresovaných vrátane detí. Najmä vedomosti o 

emocionálnom dopade rozvodu na partnerov a deti, ale aj širšie okolie rozvádzajúcich sa 

pomáhajú v prekonávaní rozvodovej traumy. Ako kontroverzné sa v súčasných podmienkach 

javí aj viac generačné spolužitie. Tak partnerský vzťah, ako i kohabitácia a manželstvo, a jeho 

kríza v podobe rozvodu ovplyvňujú našu subjektívnu pohodu, psychické i fyzické zdravie 

a výkony pri štúdiu alebo profesii, ktorú vykonávame. Aspoň čiastočné priblíženie pojmov 
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a výskumných zistení by malo byť nápomocné pri porozumení tejto problematike. Prípadové 

štúdie ilustrujú problematiku, s ktorou klienti prichádzajú do poradenského zariadenia pre 

dospelých. Jedným z dôvodov ich uvedenia je snaha priblížiť študentom náplň práce 

psychológa práve s takýmto prípadom. Ďalším dôvodom je priblížiť zložitosť napr. 

emocionálneho odpútania pri rozchode a čas trvania terapie. 

     Vysokoškolská učebnica môže tvoriť základ psychologického a sociálneho poradenstva 

v oblasti partnerstva, kohabitácie  a manželstva, hlavne v adolescencii, dospelosti ale aj 

v starobe.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


