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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa venuje súhrnu najnovších poznatkov načasovaniu emancipácie mladých 

dospelých, ich psychickému a fyzickému osamostatneniu sa, od rodičov a rodičovskej domácnosti. 

Zameranie práce na obdobie mladej dospelosti prevažuje z pohľadu západnej spoločnosti, avšak 

spomenuté sú aj napríklad Japonsko a India, nakoľko postupné odďaľovanie odchodu mladých 

dospelých od rodičov sa zdá byť globálnym fenoménom s určitými špecifickými kultúrnymi 

a ekonomickými charakteristikami. Podobne je do vyššieho veku odkladané nadobudnutie statusu 

dospelého, ktorý sa vyznačuje samostatnosťou, zodpovednosťou a nadobudnutím špecifických 

rolí. Arnett (2006) navrhuje pre označenie obdobia medzi adolescenciou a dospelosťou výraz 

vynorujúca dospelosť. O jeho legitímnej existencii však niektorí pochybujú (Bynner, 2005), keďže 

sa vyskytuje predovšetkým u tých osôb, ktoré si odkladanie dospelosti môžu dovoliť. Návrh 

výskumného projektu predstavuje longitudinálny výskum zameriavajúci sa súčasne na výskyt 

vynorujúcej dospelosti u mladých Slovákov, vnímané rodičovské správanie a typom obývanej 

domácnosti. 

 

Kľúčové slová: 

mladá dospelosť, vynorujúca dospelosť, odďaľovanie odchodu, autonómia, rodičia 
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Abstract 

This bachelor thesis focuses on a summary of the latest knowledge of the timing of emancipation 

of young adults, their psychological and physical separation, from their parents and their parents' 

household. The focus of this work on young adulthood is predominantly from Western point of 

society, but Japan and India are also mentioned, as the gradually delay of the departure of young 

adults from their parents seems to be a global phenomenon with certain specific cultural and 

economic characteristics. Similarly, adulthood, characterized by autonomy, responsibility, and the 

acquisition of specific roles, is postponed to an higher age,. Arnett (2006) suggests to name the 

period between adolescence and adulthood as emerging adulthood. However, some are doubtful 

about its legitimate existence (Bynner, 2005), as it occurs mainly for those ones, who can afford to 

delay adulthood. The design of a research project is a longitudinal research focusing on the 

occurrence of the emerging adulthood in young Slovaks, the perceived parental behavior and the 

type of their household. 

Key words: 

young adulthood, emerging adulthood, delayed home leaving, authonomy, parents 
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Úvod 

Odchod mladého človeka zo spoločnej domácnosti zdieľanej s rodičmi predstavuje jednu 

z mnohých zložiek jeho prechodu do dospelosti. Pri definovaní ostatných zložiek dospelosti a času 

ich optimálneho nadobudnutia existujú kultúrne a individuálne rozdiely. Vo všeobecnosti je 

predovšetkým v západnej spoločnosti pozorovateľný trend odsúvania dosiahnutia míľnikov 

pripisovaných dospelosti do stále vyššieho veku. Cieľom tejto bakalárskej práce je zmapovať 

najnovšie poznatky týkajúce sa tejto tematiky, predovšetkým vychádzajúc zo zdrojov psychológie, 

sociológie, demografie a ekonómie, ktoré sa vzťahujú k súčasným trendom odchodu mladých 

dospelých z domácnosti rodičov a hľadaním možných príčin. 

V prvej kapitole sa práca venuje popisu nového možného vývinového obdobia na prelome 

adolescencie a dospelosti, vynorujúcej dospelosti, ktorá umožňuje mladým ľuďom 

experimentovať, než budú nútení si definitívne zvoliť smerovanie životnej dráhy po zvyšnú 

dobu dospelosti. 

V ďalšej časti sú uvedené číselné údaje počtu mladých dospelých prebývajúcich v domácnosti 

rodičov, vychádzajúc z aktuálnych demografických údajov, a ich možné vysvetlenie vzťahujúce sa 

na kultúrne rozdiely. Ďalej sú k možným faktorom odďaľujúcim osamostatnenie mladých 

dospelých v krátkosti opísané ekonomické faktory. 

Od piatej kapitoly sa práca sústreďuje na popis možných faktorov na oddialenie fyzického 

a psychického osamostatnenia sa mladého človeka od rodičov, a to zo strany mladého dospelého 

aj jeho rodičov. Okrem oddialenia odsťahovania sú v skratke popísané aj ďalšie súvisiace javy ako 

návrat mladého dospelého do domácnosti rodičov po osamostatnení sa, ich možné dôvody 

a následky tohto typu bývania, až po takmer patologickú formu utiahnutia sa do domova rodičov. 

Na záver je uvedený návrh longitudinálneho výskumu zameriavajúci sa na subjektívny pocit 

dospelosti, na zachytenie trendu osamostatnenia sa u reprezentatívnej vzorky slovenských mladých 

ľudí a úroveň vnímanej podpory alebo kontroly zo strany ich rodičov, ktorá môže pôsobiť 

podporujúco alebo zadržiavajúco pre fyzické osamostatnenie sa.    
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1. Vynorujúca dospelosť 

Zatiaľ čo v minulosti sa tradične prechod do dospelosti uskutočnil spravidla do obdobia krátko po 

20. roku života, dnes sa hovorí o jeho predlžovaní (Hašková, 2014). Arnett (2006) považuje 

obdobie medzi 18 a 25 rokom života jednotlivca v industrializovanej spoločnosti za špecifické 

obdobie, ktoré sa v mnohom odlišuje od predchádzajúcej adolescencie a nadchádzajúcej 

dospelosti, nazývajúc ho pojmom vynorujúca dospelosť. Toto obdobie je typické najmä tým, že sa 

jednotlivci nepovažujú za adolescentov, ale ešte ani za dospelých. Mladí ľudia sú si vedomí, že 

toto moratórium sa raz skončí, avšak nebýva vždy úplne jasné, kedy nadobudnú plnú dospelosť, a 

aké kroky treba podniknúť pre jej dosiahnutie (Macek, Bejček & Vaníčková, 2007). V tomto 

období dochádza k premene človeka zo závislého adolescenta na nezávislého mladého dospelého, 

a k postupnému nahradzovaniu rodičovskej regulácie seberegulačným správaním (Tanner, 2006). 

V súčasnosti načasovanie a význam dosiahnutia plnoletosti nie je natoľko podporované 

a obmedzované sociálnymi a inštitucionálnymi štruktúrami ako tomu bolo napríklad pred 50 

rokmi, čo poskytuje vynorujúcim dospelým na ceste za dospelosťou viac slobody a možností, 

zároveň však aj menej podpory a určeného jednoznačného smeru (Arnett, 2006). Najmä rodičia z 

krajín Španielska, Talianska a Japonska spomínajú, že v dobe ich dospievania bola dospelosť 

vymedzená jasnými a zreteľne rozpoznateľnými behaviorálnymi znakmi, ako boli nadobudnutie 

práce na plný úväzok, uzavretie manželstva a výchova potomstva. Pre ich potomkov, súčasných 

mladých dospelých, je dospelosť definovaná skôr pocitom, schopnosťou rozhodovať sa a prevziať 

na seba väčšiu zodpovednosť za svoje činy. Tento pocit môžu mladí dospelí nadobudnúť ešte za 

pobytu v rodičovskom dome, aj v prípade ekonomickej závislosti na rodičoch (Newman, 2008). 

Postupne však mladá dospelosť smeruje k ustanoveniu celoživotných záväzkov, ktoré budú 

charakterizovať jednotlivcovu budúcnosť (Tanner, 2006). Tie si mladí dospelí uzatvárajú až na 

konci svojho obdobia vynorujúcej dospelosti (Macek et al., 2007).  

Štúdia subjektívneho vývinového statusu Macka et al. (2007) zisťovala percentuálne zastúpenie 

mladých dospelých Čechov vo veku 18 až 27, ktorí sa cítili byť plne dospelými. Počet respondentov 

činil 436. Takmer dve tretiny respondentov uviedlo, že sa subjektívne považujú za vynárajúcich 

dospelých, čiže nachádzajúcich sa v medziobdobí adolescencie a dospelosti. 30% respondentov sa 

považovalo za plne dospelých a približne 7%, tvorené prevažne mužmi, sa stále cítilo byť 

nezrelými adolescentmi. Považovanie sa za úplného dospelého bolo späté s prácou na plný úväzok, 
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uzavretím manželstva a rolou rodiča vlastnému potomkovi (Macek et al., 2007). Jednu z ďalších 

častí prechodu do dospelosti patrí aj odchod z domova rodičov (Hašková, 2014). 

1.1 Vymedzenie vynorujúcej dospelosti 

Arnett (2006) rozlišuje týchto 5 hlavných charakteristických znakov, ktoré obdobie vynorujúcej 

dospelosti zreteľne odlišujú od ostatných vývinových štádií: 

 - Vek objavovania identity. Vynorujúci dospelí sa oproti osobám považujúcich sa za 

úplných dospelých aj adolescentov odlišujú vo vysokej úrovni objavovania identity (Macek et al., 

2007). Arnett (2006) tento jav vysvetľuje tak, že títo ľudia preskúmavajú najrôznejšie možnosti 

a oblasti života, aby boli neskôr schopní uskutočniť trvalé rozhodnutia pre položenie základov 

nasledujúceho dospelého života. Popri preskúmavaní rôznych možností si mladí dospelí utvrdzujú 

svoju identitu, čiže zisťujú, kým vlastne sú, a čo by chceli vo svojom živote dosiahnuť. Formovanie 

identity sa nevzťahuje výlučne k obdobiu adolescencie; obdobie mladej dospelosti je pre podobné 

aktivity ideálne, keďže mladí dospelí sú oproti adolescentom viac osamostatnení od rodičov, 

pričom mnohí sa od rodičov už aj odsťahovali, a zároveň si ešte nevytvorili typické trvalé záväzky 

dospelého života ako napríklad manželstvo alebo uzavretie trvalého pracovného pomeru.  

 - Vek nestability. Mladí dospelí uskutočňujú rôzne zmeny v oblastiach práce, vzdelávania 

a intímneho života. Niektoré osoby cestujú bezcieľne za dobrodružstvom, iní za partnerom, 

kariérou alebo školou. Ďalší stále žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi a iní sa do nej 

z najrôznejších príčin a na rôzne dlhú dobu zasa vrátili (Arnett, 2006). V štúdii Macka et al. (2007) 

v nameranej stabilite dosiahli najnižšieho stupňa vynárajúci dospelí, najvyššiu úplní dospelí a 

adolescentní dospelí sa umiestnili niekde medzi oboma kategóriami. 

 - Vek zamerania na seba. Pred uskutočnením záväzkov dospelého života môžu mladí 

dospelí uskutočňovať slobodné a autonómne rozhodnutia o svojom živote (Arnett, 2006). 

 - Vek pociťovania medziobdobia. Mladí dospelí sa už necítia byť naďalej adolescentmi, 

avšak ešte stále sa nepovažujú byť dospelými. Až postupne nadobúdajú pocit dospelého, keď sa 

zároveň považujú za finančne nezávislých, zodpovedných za svoje činy a schopných tvoriť 

nezávislé rozhodnutia (Arnett, 2006). 
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 - Vek možností. Mladí dospelí sa rozhodujú ako chcú žiť a v závislosti od toho uskutočnia 

nezávislé rozhodnutia a vydajú sa určitým smerom. Od 18-teho veku majú možnosť legálne opustiť 

spoločnú domácnosť s rodičmi, opustiť tak prípadné nezdravé až deštruktívne rodinné prostredie 

a zaujať nové, lepšie životné smerovanie. Napriek tomu dokáže ich rodinné pozadie limitovať 

rozsah možností, ku ktorým majú mladí dospelí po nadobudnutí plnoletosti prístup. Avšak oproti 

ostatným vývinovým obdobiam poskytuje obdobie mladej dospelosti najväčší rozsah možností, ku 

ktorým kedy dané osoby mali alebo vôbec budú mať prístup (Arnett, 2006). Neochota niesť 

následky svojich činov a vytvárať plány do budúcnosti je najviac vlastná dospelým cítiaci sa ako 

adolescenti, menej vynárajúcim dospelým a najmenej úplným dospelým (Macek et al., 2007). 

1.2 Variabilita medzi mladými dospelými 

Arnett (2006) podotýka, že je potrebné si uvedomiť heterogenitu mladých dospelých, nakoľko 

rozsah individuálnych rozdielov má širokú variabilitu, a teda je možné na vymenované 

generalizácie nájsť rôzne individuálne výnimky. Štúdia z roku 2003 (Cohen, Kasen, Chen, 

Hartmark & Gordon, 2003) taktiež potvrdila veľkú variabilitu v progrese nadobúdania dospelých 

rolí, v doménach života ako bývanie a financie vo veku 17 až 27 rokov, aj keď priemer zachytil 

trend postupného nárastu v zaujatí dospelých rolí. U žien sa v priebehu času zaznamenali známky 

vyššieho osamostatnenia sa zo spoločného bývania s rodičmi v porovnaní s mužmi, ktorí svoj 

pomalší štart začali pomaly dobiehať v priemere až od dosiahnutia približne 25 rokov. Ženy sa 

taktiež po finančnej stránke skôr separovali od rodičov, nezaujali však plnú finančnú samostatnosť 

v rovnakej miere ako muži, čiastočne z dôvodu podpory žien ich partnermi. Vo výskume mladí 

dospelí preukázali postupné nadobúdanie rolí a preberanie zodpovednosti v súlade s vývinovými 

očakávaniami. Bližší pohľad na jednotlivcov však odhaľuje, že tento pokrok nebol univerzálne 

jednotný, ale býval dosiahnutý rôznymi spôsobmi a individuálnym tempom. U mnohých mladých 

ľudí bolo obdobie, kedy zaujali väčšiu zodpovednosť, nasledované dobou priam až detskej 

závislosti v minimálne jednej alebo dvoch doménach spomedzi financií, bývania, romantických 

vzťahov alebo prípadného rodičovstva vlastnému potomkovi. Ďalej podľa štúdie Cohena et al. 

(2003) na osamostatnenie vplýva aj ekonomický status ich rodičov. 

Bynner (2005) poukazuje na nedostatok uznania rozmanitosti individuálnych skúseností mladých 

dospelých, rozmanitosti sociálnych a inštitucionálnych kontextov, a k akým osobným, finančným, 

sociálnym a kultúrnym zdrojom má daný jednotlivec prístup. Zatiaľ čo ľudia študujúci vysoké 
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školy s prístupom k najrôznejším zdrojom si môžu dovoliť experimentovať, prežívať slobodu a 

odsúvať záväzky dospelého života na neskôr, pre ostatných mladých ľudí nepokračujúcich v 

ďalšom vzdelávaní je toto obdobie charakteristickejšie ako obdobie neistoty a striedania 

krátkodobých prác alebo prác na polovičný úväzok a nezamestnanosti  (Bynner, 2005). Na druhej 

strane podľa výsledkov štúdie Macka et al. (2007) sa väčšina českých mladých ľudí vo veku 18 až 

27 rokov necíti byť adolescentmi ani úplnými dospelými, pričom pocit medziobdobia je rovnako 

charakteristický pre študentov aj pracujúcich. 

2. Demografické charakteristiky vynorujúcej dospelosti 

Odchod zo spoločnej domácnosti rodičov je považovaný za jednu z významných zložiek prechodu 

do dospelosti. V súčasnosti sa však oproti minulým desaťročiam globálne odkladá do čoraz 

vyššieho veku. Ženy opúšťajú domov v priemere skôr ako muži, v rozmedzí niekoľko mesiacov až 

niekoľko rokov (Hašková, 2014). V štúdii Macka et al. (2007) väčšina vynárajúcich dospelých 

bývala s rodičmi alebo trávila u nich aspoň víkendy, a tí za dospelých sa považujúci mali vlastné 

bývanie len vo viac ako polovici prípadov.  

Jedným z ďalších faktorov ovplyvňujúci pravdepodobnosť pre odchod z domova je miesto, v 

ktorom vyrastajú. Ženy vyrastajúce na dedinách majú v porovnaní so ženami vyrastajúce v mestách 

približne 20% pravdepodobnosť, že ostanú bývať s rodičmi. Jedno z možných vysvetlení je, že na 

mnohých dedinách je ešte zvykom žiť vo viacgeneračných domoch (Hašková, 2014), čím nie je na 

mladých dospelých vyvíjaný rovnako veľký sociálny nátlak na osamostatnenie sa. 

Vo všeobecnosti sú uznávané dva základné európske modely odchodu mladých dospelých od 

rodičov – severný a južný. Južný model predstavuje dlhé spolunažívanie s rodičmi, ktoré je 

ukončené založením vlastnej rodiny alebo vlastnej partnerskej domácnosti. Severný model sa 

vyznačuje skorým odchodom mladých ľudí z domácnosti rodičom, a to za účelom založenia 

vlastnej domácnosti alebo spoločnej domácnosti s priateľmi alebo partnerom (Hašková, 2014). Za 

hlavným dôvodom tohoto javu sa považuje kultúrny a sociálny vplyv, kde u južného modelu sa 

dáva väčší dôraz na tradície a silné rodinné vzťahy (Macková, 2011), a odchod z domova je u neho 

spájaný najčastejšie so založením vlastnej domácnosti s partnerom (Hašková, 2014). Pre 

vynorujúcich dospelých žijúcich v Česku nie je nezvyčajné žiť v domácnosti s rodičmi, avšak na 

toto bývanie býva nahliadané z rôznych perspektív, ako napríklad že je finančne výhodné (Macek 

et al., 2007). 
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Na základe údajov Eurostatu (2016) je pre rok 2015 priemerný odhadovaný vek osôb opúšťajúcich 

rodičovskú domácnosť v štátoch Európskej únie 26,1 rokov (muži 27,2, ženy 25,1). Na základe 

Tabuľky 1 (v prílohe) sa dá konštatovať, že ženy sa v priemere zvyknú emancipovať zo spoločnej 

domácnosti s rodičmi skôr než muži. Medzi krajiny s najnižším priemerným vekom osôb 

odchádzajúcich z domova patria predstavitelia severného modelu ako Švédsko (19,7), Dánsko 

(21,1) a Fínsko (21,9). Na druhom konci spektra sa nachádzajú predstavitelia južného typu ako 

Chorvátsko (31,4), Malta (31,1) a Taliansko (30,1). Na základe údajov v Tabuľke 1 vychádza 

zaujímavý rozdiel medzi Českou a Slovenskou republikou. Českí mladí dospelí sa zvyknú 

osamostatniť od rodičovskej domácnosti v priemere vo veku 26,5 (muži 27,6, ženy 25,4), čím sa 

nachádzajú blízko pásma európskeho priemeru. V súčasnosti sa Česká republika považuje za 

typickú industriálnu postmodernú spoločnosť, ktorá predlžuje psychosociálne moratórium 

mladých dospelých až do dosiahnutia 30 rokov (Macek et al., 2007). Českú republiku Hašková 

(2014) nezaraďuje do severného ani južného typu vzhľadom na načasovanie odchodu vynorujúcich 

dospelých od rodičov. Avšak slovenskí mladí dospelí sa priemerne osamostatnia až vo veku 30,9 

(muži 32,1, ženy 29,5). Slovensko tak svojím priemerom prekonalo mnohých zástupcov krajín 

južného typu (Eurostat, 2016). 

Tabuľky 2 a 3 uverejnené v prílohe predstavujú percentuálny podiel osôb vo veku 20 až 24 a 25 až 

29 žijúcich v mimo rodičovskej domácnosti v roku 2013. Opäť sa potvrdil predchádzajúci trend 

severného a južného modelu. Percentuálny podiel mladých ľudí žijúcich mimo domácnosť rodičov 

u Dánska, predstaviteľa severného typu, vzrástol z 83,8% dospelých vo veku 20 až 24 na 97,6% 

dospelých vo veku 25 až 29; u Talianska z 8,8% na 34,1%. Česká republika (zo 14,8% na 52,5%) 

sa nachádzala relatívne blízko pod Európskym priemerom (z 26,6% na 60,9%), zatiaľ čo Slovensko 

sa ocitlo na samom konci (zo 6,1% na 27%) prekonávajúc všetkých zástupcov krajín južného typu 

(Eurostat, 2015). 

V USA je rovnako postrehnuteľný nárast počtu mladých ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti 

s rodičmi. Počet 25 ročných osôb bývajúcich pri rodičoch vzrástol z 28,3% v roku 1999 na 48,8% 

v roku 2013. Podobný trend je pozorovateľný u 30 ročných osôb, kedy v roku 1999 bývalo pri 

rodičoch 18,7% a v roku 2013 to už bolo 31,5% (Bleemer, Brown, Lee & van der Klaauw, 2015). 
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3. Bydlisko mladých dospelých 

V súčasnosti sa nezávislé bývanie od rodičov považuje za jeden zo znakov fyzickej a emocionálnej 

zrelosti jednotlivca, a ako znak pripravenosti zaujať väčšiu zodpovednosť (Sassler, Ciambrone & 

Benway, 2008). Život mimo rodiny si vyžaduje od potomka väčšiu autonómiu a nezávislosť a 

finančné náklady za bývanie, jedlo a iné služby, ktoré doma bývali zabezpečované inými rodinným 

členmi (napríklad varenie a pranie, najčastejšie matkami) (Sassler et al., 2008). Bývaním mladých 

dospelých sa práca priebežne zaoberá aj v ďalších kapitolách.  

3.1 Špecifické druhy bývania 

Mladí dospelí majú možnosť vybrať si z najrôznejších typov usporiadaní bývania, od bývania s 

rodičmi po vlastnú domácnosť s partnerom alebo samostatne, uprostred ktorých na rozmedzí stoja 

bývanie v študentských ubytovniach a bývanie s kamarátmi a inými ľuďmi, ktorých navzájom 

nespájajú pokrvné alebo iné formálne uznávané zväzky. Štúdia (Kins, Beyers, Soerens & 

Vansteenkiste, 2009) si ohľadom kategorizácie bývania vyčlenila tri skupiny: bývanie pri rodičoch, 

semiautonómne bývanie a vlastné bývanie (sám alebo s partnerom). S rodičmi bývajú najčastejšie 

mladí dospelí s najnižším dosiahnutým vzdelaním a vlastné bývanie býva najčastejšie zdieľané s 

partnerom. Semiautonómne bývanie (Kins et al., 2009), študentské priváty alebo spolunažívanie 

sú charakteristické tým, že niekoľko osôb rovnakého alebo opačného pohlavia, ktorých nemusia 

nutne spájať partnerské zväzky, zdieľajú spoločnú domácnosť, a finančne sa podieľajú na jej chode. 

Takéto usporiadanie sa teda nedá nazvať ani domácnosťou jednotlivca, ani partnerským súžitím; 

častokrát sa to týka skupiny priateľov. Spolunažívanie tak predstavuje emancipáciu od spoločnej 

domácnosti rodičov, na druhej strane však nie vždy znamená aj finančnú nezávislosť od rodičov 

pre hradenie nákladov na spolunažívanie. Tento typ bývania je charakteristický pre študentov, 

absolventov vysokých škôl a iných jednotlivcov bez stáleho partnera, ktorí sú pristarí na bývanie 

pri rodičoch a je pre nich finančne náročné viesť vlastnú domácnosť (Katrňák, Lechnerová, Pakosta 

& Fučík, 2010). Na druhú stranu je možné, že v prípadoch, kedy sa vysokoškolský internát 

nachádza ďaleko od rodičovskej domácnosti, tak sa status semiautonómneho bývania študentov 

môže viac podobať bývaniu nezávislému (napríklad malou frekvenciou kontaktov s rodičmi) alebo 

s ním dokonca môže splývať. Každopádne si však semiautonómne bývanie zachováva 

charakteristiku nestabilného statusu predstavujúci prvý krok k nadobudnutiu plnej nezávislosti 

(Kins et al., 2009). Vo výskumoch sa však ku kategorizácii bývania pristupuje rôzne, napríklad len 
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mapujú počet mladých ľudí žijúcich a nežijúcich v spoločnej domácnosti s rodičmi (Eurostat, 

2016). 

Napriek vytvorenej autonómnej domácnosti v nízkom veku (oproti ostatným európanom) sa 

švédski mladí dospelí vnímajú akoby v pomalom procese smerujúcemu k nezávislosti, narozdiel 

od ich rodičov, ktorí tento prechod v rovnako nízkom veku vnímali rázne. Súčasní mladí dospelí 

sa cítia byť osamostatnení od rodiny, avšak zároveň nevnímajú seba za plne zodpovedných 

(Newman, 2008). 

Takmer všetci britskí mladí dospelí v štúdii autorov Roberts, Noden, West a Lewis (2016) preferujú 

spolunažívanie s rovesníkmi, partnerom alebo autonómne bývanie pred bývaním s rodičmi. 

Napriek tomu sú mnohí nútení s rodičmi prebývať alebo si toto bývanie zvolili. Štúdia ďalej 

definovala 5 najčastejších dôvodov pre spolunažívanie s rodičmi, kedy mladí dospelí vnímajú 

rodičovský dom ako: bezpečnú základňu, z ktorej je mladým dospelým umožnená explorácia; 

štartovací mostík do začiatku budovania kariéry; úsporu vlastných financií; útočisko umožňujúce 

oddych a priestor v prípade dočasnej absencie plánov do budúcnosti a cieľa; a nakoniec ako 

preferované miesto pobytu poskytujúce mnoho výhod a pohodlia. 

V štúdii (Kins et al., 2009) zistili, že bydlisko mladých dospelých súvisí so spokojnosťou s ich 

špecifickou situáciou bývania. Tí, ktorí žili semiautonómne alebo nezávisle, referovali vyššiu 

spokojnosť so svojím usporiadaním bývania než mladí ľudia žijúci pri rodičoch. Avšak pri 

podrobnejšej analýze výsledkov sa zistilo, že za osobnou pohodou a spokojnosťou so svojím 

bývaním viac než druh bývania stojí významnejšia zložka motivácie, a nakoľko ich bývanie odráža 

hodnoty a potreby mladých dospelých. Z toho vyplýva, že osobná pohoda a spokojnosť sa viac 

odvíja od toho, či dotyčný mladý dospelý považuje súčasný druh bývania ako dobrovoľne a 

slobodne zvolený, než podľa druhu usporiadania bývania samostatne, semiautonómne alebo 

bývania pri rodičoch. Samostatné bývanie však poskytuje mladým dospelým omnoho viac 

príležitostí pre uplatňovanie svojich vôľových rozhodnutí, čo sa môže nepriamo prejaviť na lepšej 

osobnej pohode (Kins et al., 2009). 

3.2 Vzdialenosť bydliska mladých dospelých od rodičovskej domácnosti 

Vytvorenie vlastnej domácnosti predstavuje významnú zmenu v živote vynárajúceho dospelého, 

nakoľko to predstavuje fyzickú manifestáciu autonómie a osamostatnenia sa od rodičov. Ak však 

rodičia pretrvávajú v aktívnom rodičovstve, ako napríklad pomáhajú odsťahovaným potomkom s 
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domácimi prácami, varením a žehlením, tak môže byť proces separácie oneskorený alebo až 

pozastavený v nedokončenom stave. Z toho dôvodu môže záležať na fyzickej vzdialenosti medzi 

rodičmi a potomkom. Zatiaľ čo vynárajúci sa dospelí, ktorí bývajú blízko bydliska rodičov a 

zároveň využívajú služby rodičov, sa podľa Leopolda, Geisslera a Pinka (2012) neodlišujú od tých, 

ktorí pri rodičoch ešte stále bývajú. Na druhej strane, tí mladí dospelí, ktorí sa odsťahujú mimo 

rodičovského dosahu, s vyššou pravdepodobnosťou zažívajú radikálne zmeny vo svojom živote, 

spôsobujú zmeny v rodičovskej podpore, narušia si miestne vzťahy v pôvodnom bydlisku a musia 

sa adaptovať na nové sociálne prostredie. Z toho vyplýva, že priestorová vzdialenosť 

odsťahovaných mladých dospelých môže slúžiť ako merateľný stupeň samostatnosti a nezávislosti 

mladého dospelého (Leopold et al., 2012). 

Štúdia uskutočnená vo Švédsku zistila, že potomkovia, ktorí odišli zo spoločnej domácnosti 

rodičov neskôr vzhľadom na Švédske pomery, majú tendenciu založiť si svoju domácnosť blízko 

rodičov. Geografická blízkosť im zároveň umožňuje udržiavať častejší vzájomný kontakt (Tosi & 

Gähler, 2016). Nemeckí mladí dospelí sa zvyknú odsťahovať na relatívne krátke vzdialenosti. Na 

väčšie vzdialenosti sa zvykli sťahovať tí mladí dospelí, ktorí sa odsťahovali v mladšom veku 

(naopak neskorší odchod vo veku 25 až 35 rokov zvykol byť na kratšiu vzdialenosť) a tí s vyšším 

vzdelaním. Bližšie k rodičom sa zvykli usadiť tí jednotlivci, ktorých rodičia stále bývali v lokalite, 

v ktorej mladí dospelí prežili svoje detstvo (Leopold et al., 2012).  Naopak na malé vzdialenosti sa 

zvyknú sťahovať aj mladí Švédi, pre ktorých je typický odchod od rodičov v nižšom veku 

(Newman, 2008). Štúdia Leopolda (2012) taktiež zaznamenala odchod dospelého potomka vo 

vyššom veku na kratšiu vzdialenosť od bydliska rodičov. Dodáva však, že tento môže mať 

pozitívne dopady, predovšetkým na medzigeneračnú solidaritu v ďalšom živote – oproti 

súrodencom osamostatnených v nižšom veku mali tendenciu udržiavať častejší vzájomný kontakt 

a pravdepodobnejšie dostávali podporu od rodičov a zároveň ju rodičom aj poskytovali (Leopold, 

2012). 

S vekom sa však vzdialenosť bydliska od rodičov nemusí výrazne meniť - štúdia so švédskymi 

dospelými vo veku 40 až 50 rokov preukázala, že 38% z nich bývalo menej než 5 kilometrov aspoň 

od jedného rodiča, 18% do jedného kilometra aspoň od jedného rodiča a 5% bývalo v blízkosti 100 

metrov (Malmberg & Pettersson, 2007). To však už môže súvisieť aj s vekom rodičov a ich 

zhoršeným zdravotným stavom. V štúdii autorov South a Lei (2015) sa mladí dospelí častejšie 

vracali bývať späť k rodičom, ak mali rodičia zhoršený zdravotný stav. To môže súvisieť so 
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všeobecným očakávaním, že sa o svojich starnúcich rodičov postarajú práve ich deti (Jackson, 

Raval, Bendikas-King, Raval & Trivedi, 2016). Niektoré štúdie však poukazujú na jav, kedy 

spolunažívanie potomkov so starnúcimi rodičmi môže mať na zdravie rodičov dokonca negatívny 

efekt (Johar & Maruyama, 2014; Maruyama, 2015). 

4. Ekonomické faktory v období vynorujúcej dospelosti 

Mnoho mladých dospelých si je neistých o svojej budúcnosti, nakoľko sa nedokážu sami finančne 

zabezpečiť (Konstam, 2007). Pre mnohých mladých ľudí je ekonomicky výhodné, keď bývajú v 

jednej domácnosti s rodičmi v období, kedy študujú na vysokej škole, hľadajú prácu medzi 

ponukami s nízkym nástupným platom, vyrovnávajú sa s neúspešným prvým manželstvom, platia 

si študentské dlhy alebo si šetria peniaze kvôli narastajúcim cenám bývania, ktoré si zatiaľ nemôžu 

dovoliť (Nikolaev, 2015). V súčasnosti sa jedným z mnohých dôvodov pre odďaľovanie 

emancipácie mladého dospelého od domova považuje nezamestnanosť a finančná kríza. Napriek 

tomu sa u krajín severného typu prejavila finančná kríza v rámci založenia vlastnej domácnosti 

výrazne menej než u ostatných krajín (Hašková, 2014), a to pravdepodobne z toho dôvodu, že  v 

nich existuje prepracovaná záchranná sieť v podobe podpory od štátu pre mladých dospelých, ktorí 

sa rozhodnú v mladom veku odísť zo spoločnej domácnosti s rodičmi (Newman, 2008) a zároveň 

si ich rodičia cenia nezávislosť viac než rodičia v južných krajinách, kde si pre zmenu prikladajú 

väčšiu dôležitosť fyzickej blízkosti s potomkami (Iancovou, 2010). (Viac o súvislosti ďalších 

ekonomických vplyvoch ako dlhy, nezamestnanosť a trh s nehnuteľnosťami na odďaľovanie 

odsťahovania sa mladých dospelých zo spoločnej domácnosti s rodičmi v štúdii od autorov 

Bleemer et al. (2015).) 

Vlastný príjem zvyšuje pravdepodobnosť mladého dospelého pre osamostatnenie sa (Iancovou, 

2010). Pre mladých dospelých, ktorých rodičom sa dá pripísať vyšší sociálne ekonomický status, 

je charakteristická takmer dvojnásobná školská dochádzka, menej zamestnaní na plný 

úväzok, menej časté spoločné bývanie s rodičmi a nižšia finančná podpora od rodičov. Naopak pre 

mladých dospelých s rodičmi s nižším sociálne ekonomickým statusom je na základe výsledkov 

štúdie charakteristickejšie nadobudnutie manželstva a vlastného potomka (Cohen et al., 2003). 

V štúdii sa ďalej zaznamenala tendencia mladých ľudí, ktorých rodičom sa dá priradiť nižší 

socioekonomický status, žiť dlhšie v spoločnej domácnosti s rodičmi, často však kompenzované 

zaujatím zodpovednejších rolí v iných oblastiach, ako napríklad finančne prispievanie na chod 
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domácnosti (o neochote mladých dospelých prispievať na domácnosť však hovorí štúdia Sassler et 

al. (2008)). Naopak mladí ľudia pochádzajúci z rodín s vyšším ekonomickým statusom zvykli 

obývať vysokoškolské internáty alebo byty zdieľané s ďalšími osobami (Cohen et al., 2003). 

Dlhodobé vzdelávanie mladých dospelých súvisí so zvýhodnenou pozíciou v spoločnosti, pri 

ktorom zároveň nadobúdajú vyššiu kvalifikáciu. Na súčasnom pracovnom trhu sú obmedzené 

možnosti pre znevýhodnené osoby, čiže nekvalifikované a nevyškolené, a niektoré mladé ženy 

odchádzajú z pracovného trhu úplne, zvyčajne si voliac partnerstvo alebo rodičovstvo, čo ich 

v spoločnosti taktiež znevýhodňuje. Bynner (2005) preto tvrdí, že vynorujúca dospelosť je typická 

pre zvýhodnené skupiny mladých ľudí, zatiaľ čo u znevýhodnených a sociálne vylúčených sú stále 

typické tradičné zrýchlené spôsoby nadobudnutia roly dospelého ako práca alebo založenie rodiny. 

Sociálne vylúčenie je jav, ktorý zahŕňa malé množstvo dosiahnuteľných možností v živote a nízku 

úroveň sociálneho zapojenia sa. Následky postihujú všetky domény života. Zatiaľ čo vo 

všeobecnosti je vstup do manželstva a rodičovstvo odkladané do vyššieho veku, u skupín najviac 

znevýhodnených mladých sa to v takej miere nevyskytuje. Ženy zo znevýhodnených sociálnych 

skupín (pr. majú nedokončené vzdelanie, sú samoživiteľkami a pod.) majú podľa Bynnera (2005) 

naviac sklony k depresii a nízkemu sebavedomiu, čo ešte viac môže znižovať množstvo 

dosiahnuteľných možností. 

4.1 Rodičovská podpora mladých dospelých 

Mnohí rodičia vnímajú rozporne súčasnú situáciu na trhu práce a očakávania vynorujúcich 

dospelých. Podľa nich majú ich potomkovia priveľké očakávania a ilúzie o možnostiach 

pracovných činností, respektíve majú možností dosť, ale príležitostí výrazne menej, než sa mladí 

dospelí domnievajú. Taktiež podľa názoru rodičov hľadajú mladí dospelí prácu, ktorá by ich 

vnútorne napĺňala, pre ktorú by boli vášnivo zapálení a desia sa neuspokojivej práce, a nevnímajú 

prácu len ako prostriedok pre získavanie financií. Rovnako sú s pracovnými príležitosťami 

dostupné pre jednotlivcov v dvadsiatich až tridsiatich rokoch nespokojní aj samotní mladí dospelí, 

ktorí očakávajú, že pracovný trh ocení ich energiu, talent a potenciál (Konstam, 2007). 

Rodičia finančne podporujú svojich potomkov (Kloep & Hendry, 2010). Zo strany rodičov má na 

fyzické osamostatnenie mladých ľudí vplyv aj výška platu rodičov; napríklad zatiaľ čo u severného 

modelu vysoký príjem rodičov stimuluje mladých dospelých ku skoršiemu založeniu vlastnej 

domácnosti, u krajín južného typu vysoký príjem rodičov osamostatnenie mladých odďaľuje 
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(Iancovou, 2010). Vo všeobecnosti však platí, že čím rodičia majú viac financií a menej ďalších 

detí, tým pravdepodobnejšie finančne podporia dospelého potomka. Americkí rodičia sú naviac 

ochotnejší finančne podporovať svojich dospelých potomkov, keď svoju finančnú pomoc vnímajú 

ako podporu ich autonómie a nezávislosti (Konstam, 2007). 

V štúdii Macka et al. (2007) bola v Česku jedna tretina vynárajúcich sa dospelých bez ohľadu na 

ubytovací status finančne podporovaná primárne rodičmi, jedna tretina bola rodičmi podporovaná 

čiastočne a zvyšná tretina si prostriedky na živobytie zaobstarávala sama. Na druhej strane, 

respondenti považujúci sa za úplných dospelých si len v dvoch tretinách zaobstarávali na živobytie 

bez finančnej podpory rodičov. Avšak ak rodičia poskytujú priveľa pomoci, tak to môže mladých 

dospelých odradzovať od hľadania vlastnej práce a potlačiť ich v nasledujúcom vývine za 

vytúženou autonómiou a nezávislosťou. To môže spôsobiť nielen ušlý zisk nepracujúcich mladých 

dospelých, ale aj napäté vzťahy medzi rodičmi a mladými dospelými (Kloep & Hendry, 2010). 

Finančná výpomoc od rodičov bola ďalej spojená s vyšším výskytom symptómov depresie a nižším 

sebavedomím mladých dospelých. Na druhú stranu mala finančná výpomoc rodičov podľa štúdie 

Johnsona (2013) tendenciu zblížiť vzťahy rodičov a potomkov, nakoľko to mohlo mladých 

dospelých ubezpečovať v tom, že sa môžu na svojich rodičov obracať. 

Menej ako polovica amerických rodičov sa cíti byť povinnou finančne podporovať svojich 

dospelých potomkov (Aquilino, 2006). Odopieranie pomoci vynorujúcim dospelým však 

nepomáha k nadobudnutiu pravej dospelosti. V súčasnej dobe, kedy je záchranná sociálna sieť pre 

mladých dospelých mimo rodiny čoraz menšia, je podpora zo strany rodičov nevyhnutná. Na 

rodičoch potom ostáva, aby boli mladým dospelým dostatočne blízko pre poskytovanie podpory, 

a zároveň si zachovávali dostatočný odstup pre zachovanie ich slobody (Konstam, 2007). Naopak 

nemecká štúdia (Seiffge-Kerenke, 2010) zaznamenala, že odchod vynorujúceho dospelého 

signifikantne predikovala práve znižujúca sa rodičovská podpora. 

Podľa Macka et al. (2007) ale nie vždy hrajú významnú úlohu ekonomické dôvody pri 

osamostatňovaní sa – niektorí mladí ľudia považujú spolunažívanie s rodičmi v jednej domácnosti 

za najlepšie riešenie, pokiaľ je im v nej poskytnutý dostatočný komfort a autonómia (pr. Roberts 

et al., 2016; Sassler et al, 2008). 
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5. Subjektívne prežívanie mladej dospelosti 

Aj keď mladí dospelí považujú za dôležité mať slobodu voľby, mnohí z nich považujú 

neobmedzené množstvo možností ako ambivalentné, stresujúce a uchvacujúce. Naopak u mnohých 

mladých dospelých z menej bohatého ekonomického prostredia bola zaznamenaná túžba po malom 

množstve možností, obmedzenej slobode voľby a potreba existencie niektorých možností plniacich 

funkciu záchrannej siete (Konstam, 2007). 

Macek et al. (2007) zaznamenali 5 modalít subjektívneho prežívania obdobia mladej dospelosti: 

- pozitívna: identifikovaní s týmto obdobím natoľko, že svoj status nepovažujú za nežiadúci, 

užívajú si všetky dostupné výhody; 

- neurčitá – neistota, či sa považovať za adolescenta alebo už dospelého, napríklad neistota z 

nedostatku skúseností o staranie sa o seba; 

- ambivalentná – neochota vzdať sa určitých výhod adolescencie; 

- neistá – ambivalentné pocity vychádzajúce zo straty istoty pozície závislého dieťaťa, napríklad u 

mladých dospelých s dobrými vzťahmi s rodičmi a harmonickým detstvom; 

- negatívna – obdobie vynárajúcej sa dospelosti prežívané prevažne negatívne. 

Smith et al. (2016) vykonali longitudinálnu štúdiu mapujúcu strach z nadobudnutia dospelosti. 

Štúdia bola vykonaná na amerických vysokoškolských študentoch v rozmedzí rokov 1982 až 2012. 

Zvolenou metódou bola EDI, subškála strachu z dospievania vyňatá z inventáru poruchy príjmov 

potravy. Daná subškála posudzuje túžbu vrátiť sa do detstva, strach z dospelosti a čelenia 

požiadavkám dospelého života. Výsledkom štúdie bolo zaznamenanie výrazného zvýšenia 

pociťovaného strachu z dospievania v porovnaní s predchádzajúcimi skupinami študentov v 

minulosti. Narastanie strachu z dospievania je znepokojivé, nakoľko dospievanie je prirodzený a 

nevyhnutný proces. Neschopnosť prijať a dosiahnuť status dospelého môže viesť k neschopnosti 

úspešnej tranzície do dospelosti, čo môže mať následne vplyv na širokú spoločnosť. Jedným z 

vysvetlení tohoto javu môže byť rodičovský prístup k výchove, v ktorom sú rodičia protektívnejší 

a viac kontrolujúci voči svojim potomkom (viac v kapitole 7.). To máva za následok pocity 

nepripravenosti u potomkov čeliť dospievaniu. Ďalším vysvetlením výsledkov štúdie môže byť 

zvýšený narcizmus medzi dnešnými mladými ľuďmi. Keď sú vynárajúci sa dospelí zvyknutí na to, 
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že vždy dostanú veci ktoré chcú, alebo veria, že majú na také veci právo, tak potom môžu pociťovať 

vyššiu úzkosť, keď dosiahnu vývinového štádia dospelosti, kedy si už musia svoje požiadavky a 

povinnosti plniť a dosahovať sami (Smith et al., 2016). Niektorí mladí dospelí si uvedomujú svoje 

možnosti a že by mali vo svojom živote napredovať, avšak nenachádzajú v sebe dostatočnú 

vnútornú silu pre ich nasledovanie, čo by malo za následok zmenu ich doterajšieho života, na ktorý 

si ale však už navykli (Macek et al., 2007). 

Ďalšia štúdia preukázala, že život v rodičovskom dome po 20 až 22 roku života je v USA 

asociovaný s nižšou úrovňou životnej spokojnosti, a to aj s prihliadaním na individuálne faktory 

ako manželstvo, rozvod, príjem, nezamestnanosť a iné životné udalosti. Životná spokojnosť klesá 

po približne vek 35 až 45, následne sa efekt vytráca. Vyššiu životnú spokojnosť vo veku 15 až 22 

prežívajú tí mladí ľudia, ktorí žijú pri rodičoch, keďže v tomto období hrá rodina významnú úlohu 

pri poskytovaní podpory, nakoľko sa v tomto veku mladých ľudí dovršuje formálne vzdelávanie. 

Avšak pretrvávanie v domove po dosiahnutí veku, kedy sa väčšina rovesníkov už osamostatnila 

môže spôsobovať sociálny a rodičovský nátlak pre odsťahovanie sa, čo sa následne môže prejaviť 

v zníženej spokojnosti (Nikolaev, 2015). Je možné, že efekt pôsobí naopak, a to tak, že osoby 

pociťujúce nižšiu životnú spokojnosť majú nižšiu túžbu odsťahovať sa z rodinného domu, nakoľko 

môžu ešte doma vyhľadávať emočnú podporu. Ďalej sú málo preskúmané individuálne špecifické 

charakteristiky ako schopnosti, motivácie alebo očakávania rodičov, ktoré tiež môžu mať vplyv na 

životnú spokojnosť (Nikolaev, 2015). 

6. Mladí dospelí a ich vzťahy s rodičmi 

Zmena vývinových míľnikov, absencia jasných očakávaní a menej dostupná podpory mimo rodiny 

môžu viesť k napätým vzťahom rodiča a mladého dospelého (Konstam, 2007). Mnoho mladých 

dospelých však zaznamenalo zlepšenie vzťahov s rodičmi potom, čo odišli z rodinného domu 

(Macek et al., 2007). Zlepšenie vzťahov sa však zaznamenalo aj v prípade návratu mladého 

dospelého späť do domácnosti rodičov po období autonómneho bývania (Sassler et al., 2008). 

Niektorí mladí dospelí po odchode z domova pociťovali úľavu od domácich povinností, do ktorých 

boli rodičmi nútení. Zároveň bola zaznamenaná výmena rolí medzi rodičmi a potomkami, keď 

niektorí mladí dospelí už otvorene hovorili o pocitoch zodpovednosti a ochraniteľstva voči svojim 

rodičom (Macek et al., 2007). Aj keď odsťahovanie sa od rodičov môže byť prejavom manifestácie 

vnútornej separácie, omnoho dôležitejším sa zdá byť sledovanie dôvodov za typom ubytovania 
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mladých dospelých. Vynorujúci dospelí, ktorí pokračujú v bývaní s rodičmi pod tlakom a nie z 

vlastnej vôle, či už z nedostatku financií alebo kvôli pocitom viny z opustenia domova, môžu 

pociťovať veľký nepokoj. Rovnako nespokojnosť môžu pociťovať tí vynorujúci dospelí, ktorí boli 

nútení proti svojej vôli opustiť domov a žiť nezávisle (Kins, Soersen & Beyers, 2011). Avšak 

bývanie pri rodičoch, ktorí sú empatickí a podporujú autonómne a slobodné rozhodnutia svojich 

dospelých potomkov, nemusí nutne viesť k zníženiu osobnej pohody mladých dospelých, najmä v 

prípade, pokiaľ vynorujúci mladí dospelí svoju situáciu vnímajú ako takú, pre ktorú sa sami 

slobodne rozhodli (Kins et al., 2009). 

Časť rodičov zo Španielska a Japonska si spomína na vlastné detstvo, kedy ich vzťah s rodičom 

bol chladný. Moderný vrelý a empatický prístup vo výchove vlastných detí teda vnímajú 

pozitívnejšie, keďže sa s nimi cítia byť bližší. Niektorí japonskí rodičia sa však následkom takejto 

výchovy obávajú nižšieho rešpektu (Newman, 2008). 

6.1 Komunikácia mladých dospelých a ich rodičov 

Zdôverovanie sa vynorujúcich dospelých rodičom môže urýchliť transformáciu vzájomného 

vzťahu na zrelší a rovnocennejší. Po odchode vynorujúcich dospelých z domova býva ochota 

potomka zverovať sa rodičom jediným spôsobom, ako sa môžu rodičia dostať k overeným 

informáciám o živote ich potomka. Mladí dospelí sa podľa štúdie zverovali matkám najmä vtedy, 

keď pociťovali súčasný vzájomný vzťah ako pozitívny, no ešte väčší vplyv mali pocity mladého 

dospelého ohľadom toho, ako dobre ich matka vychovávala (Urry, Nelson & Padilla-Walker, 

2011). V niektorých prípadoch je ale kvalitný vzťah rodiča a vynárajúceho dospelého nepriamo 

úmerný s pravdepodobnosťou, s akou sa vynárajúci dospelý zdôverí s osobnými informáciami 

svojmu rodičovi, čo býva zdôvodňované ako neochota potenciálne riskovať dopad zatajovanej 

informácie (najčastejšie negatívnej) na kvalitu ich vzájomného vzťahu. To môže svedčiť o stále 

nerovnocennom vzťahu rodiča a mladého dospelého, ktorý sa obáva odmietnutia zo strany rodiča 

a narušenia vzťahu. S vyššou pravdepodobnosťou sa so svojimi osobnými informáciami podelia s 

rodičmi tí mladí dospelí, v ktorých rodinách sa vedie otvorený komunikačný štýl (Hammonds, 

2015). V štúdii sa preukázalo, že psychologická kontrola, ku ktorej sa môžu matky utiekať kvôli 

získaniu informácii o živote z dospelého potomka, má negatívny vplyv na vzájomné vzťahy a 

kontraproduktívne spôsobí nižšiu ochotu vynorujúceho dospelého vo zverovaní sa (Urry et al., 
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2011). Avšak aj konfliktný vzťah rodiča a potomka v detstve môže v neskoršom živote odradzovať 

dospelého v kontaktovaní svojich rodičov (Tosi & Gähler, 2016). 

6.2 Reakcie rodičov na osamostatňovanie sa mladého dospelého 

Mladí dospelí, ktorí dostávajú od rodičov vyššiu podporu, opúšťajú domov skôr (South & Lei, 

2015). Sloboda a nezávislosť mladých dospelých však nemusí byť vždy plne rešpektovaná rodičmi, 

čo sa môže spolupodieľať na domácich konfliktoch. Niektorí mladí ľudia si uvedomujú svoju 

psychosociálnu závislosť na rodičoch, ktorú nie nutne všetci zúčastnení vnímajú len v negatívnom 

svetle (Macek et al., 2007). Niektorí rodičia môžu pociťovať problémy v prijatí toho, že ich 

potomkovia prestávajú byť na nich závislí, ale postupne si dospievajúci preberá zodpovednosť za 

svoje správanie na seba (Kins et al., 2011). V mnohých prípadoch neochota rodičov ponechať 

potomkom autonómiu a nezávislosť sa neodvíjala od správania potomkov, ale od potreby rodičov 

ponechať si svoju rolu tak dlho ako je to len možné. Títo rodičia mali sklon opisovať svojich 

dospelých potomkov ako nezrelých, len aby ospravedlnili svoje konanie (Kloep & Hendry, 2010). 

Nedostatok podpory zo strany rodičov dokáže do určitej miery kompenzovať vysoká podpora zo 

strany súrodencov (Milevsky, 2005). 

Kloep a Hendry (2010) rozlišujú na základe výsledkov svojej štúdie 4 základné kategórie reakcií 

rodičov na emancipáciu potomkov od rodiny: 

1. Šťastní pre zvyšujúcu sa nezávislosť potomkov a pýcha za ich úspechy, prežívané ako ich 

vlastné. Svojim dospelým potomkom najčastejšie pripisujú status dospelého. 

2. Neochotní prijať zvyšujúcu sa autonómiu potomkov, prežívajú strach, že budú nepotrební, že 

stratia rolu rodiča. Niektorí ľutujú, že už viac nemajú moc nad správaním a výberom možností 

svojich potomkov a že majú primálo informácií o ich živote. Títo rodičia by si ešte radi ponechali 

svoju rolu rodičov. Niektorí prežívali vinu a pochybnosti nad tým, či boli dobrými rodičmi. Taktiež 

im chýbal ich potomok potom, čo sa odsťahoval. Narozdiel od ďalšej skupiny neochotne uznávali 

dospelý status ich potomka a snažili sa akceptovať jeho zvyšujúcu sa potrebu nezávislosti a 

nevytvárať konflikty. 

3. Zadržiavajúci, strach zo straty roly rodiča a cnenia za deťmi. S touto situáciou sa vyrovnávali 

tak, že vedome alebo nevedome odďaľovali nezávislosť potomkov, a pokračovali v zasahovaní do 

ich života prostredníctvom rozmaznávania alebo poskytovania služieb v podobe domácich prác, čo 
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malo potomkov dlhšie udržať doma, alebo ich vyzývali k častejším návštevám. Badateľné sú 

známky vzájomnej emočnej závislosti o rôznej intenzite. Mnohí neuznávajú dospelý status ich 

potomkov a hovoria o nich ako o svojich „malých chlapčekov/malých dievčatkách“. V niektorých 

prípadoch sa permisívny spôsob výchovy rodičov obrátil voči nim, kedy sa rozmaznaní 

potomkovia dožadovali finančnej výpomoci alebo sa odmietali spolupodieľať na domácich prácach 

v spoločnej domácnosti.  

4. Boj o moc, rodičia nesúhlasiaci so životnými voľbami dospelých potomkov, ktoré sú v rozpore 

s ich rodičovskými radami. Mnohokrát neskrývane dúfajú, že ich potomkov postihnú ťažkosti v 

dôsledku neposlúchnutia rodičovských rád. Zlyhania potomkov niektorí rodičia hodnotia ako 

známku ich nezrelosti, rovnako za nezrelých ich považujú, keď nasledujú ich rady. Za znak 

dospelosti tak považujú, keď si potomkovia počínajú podľa rodičov bez toho, aby im to rodičia 

povedali. 

Niektorí rodičia zo škandinávskych krajín pociťujú ľútosť nad tým, že vďaka pomoci od štátu ich 

potomkovia nie sú od nich ekonomicky závislí, čo podľa ich slov súvisí aj so vzájomným 

emocionálnym odcudzením sa. Mladí dospelí tak nie sú nútení v prípade nepriazne hľadať útočisko 

u svojich rodičov. Niektorí rodičia však považujú svoje rodičovské povinnosti voči dospelému 

potomkovi za splnené a dokončené, keď ich potomok nadobudne vek okolo 20 rokov, nakoľko v 

Škandinávii sa cení individualizmus a nezávislosť (Newman, 2008). 

Porovnanie názorov indických a amerických študentov na určité typy správania rodičov 

Autori Jackson et al. (2016) vytvorili štúdiu zameranú na zmapovanie kultúrnych rozdielov 

subjektívnych pocitov vynorujúcich dospelých k určitým typom správania matky. Respondentov 

tvorila vzorka vysokoškolských študentov tretieho ročníka psychológie v Indii a vysokoškolských 

študentov úvodných kurzov psychológie zo Spojených štátov. 89% študentov z Indie popri štúdiu 

bývala doma, zatiaľ čo väčšina študentov z Ameriky (97%) bývala na internátoch a podobných 

obydliach mimo domova rodičov. Použitý 28 položkový dotazník zaznamenával pocity 

respondentov a subjektívne hodnotenia častosti určitého typu správania matiek a ich presvedčení v 

piatich kategóriách: vzájomné splynutie (matky a potomka), infantilizácia (potomka matkou), 

psychologická kontrola (matky nad potomkom), výmena rolí (matky a potomka) a hostilné 

prirovnávanie k partnerovi. 
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U kategórií psychologickej kontroly a hostilné prirovnávanie k partnerovi boli u oboch skupinách 

študentov zaznamenané primárne negatívne pocity ako všeobecný negatívny pocit, zlosť, vina a 

smútok (Jackson et al., 2016).  

U oboch skupín študentov boli zaznamenané pozitívne aj negatívne subjektívne pocity ku 

kategóriám infantilizácie, výmeny rolí a splynutia, avšak v rámci výpovedí indickí respondenti 

častejšie hlásili pozitívnejšie pocity ako radosť, emocionálna blízkosť a pocit, že sú milovaní, zatiaľ 

čo americká vzorka nahlasovala negatívne pocity ako zlosť, vina a pocit kontrolovania. Participanti 

z Indie pravdepodobne hodnotili správanie a presvedčenie matiek v kategórii splynutia a 

infantilizácie pozitívnejšie, pravdepodobne z dôvodu rozdielnych kultúrnych noriem 

angažovanosti rodičov v živote potomkov už od raného detstva, a tak dané prejavy matkinho 

správania mohli byť vnímané ako prejav rodičovskej lásky a oddanosti. V západných krajinách sa 

cení autonómia a prehnaná angažovanosť rodiny do života mladého dospelého je považovaná za 

ohrozujúcu a vnímanú negatívne, rovnako ako aj keď sa k nemu rodičia správajú ako k mladšiemu 

než je jeho vek. (Jackson et al., 2016). 

Participanti z Indie hodnotili pozitívnejšie aj správanie a presvedčenia matiek v kategóriách 

výmeny rolí. Aj keď je výmena rolí rodiča a potomka chápaná ako záťaž pre vyvíjajúce sa dieťa, 

v indickej kultúre je typické očakávanie, že sa potomkovia postarajú o svojich starnúcich rodičov. 

Na základe toho indickí študenti skôr než výmenu rolí chápu tento typ správania ako naplnenie 

svojej roly (Jackson et al., 2016). 

7. Autonómia a separácia-individuácia u vynorujúcich dospelých 

Do konca adolescencie je jednotlivec zapustený v pôvodnej rodine a zodpovednosť za neho 

preberajú jeho rodičia, učitelia a komunita. Do jeho plnoletosti zodpovedajú rodičia za jeho 

správanie, prispôsobenie a za starostlivosť o neho. S dosiahnutím plnoletosti jednotlivca sa však 

zmenia na neho kladené sociálne očakávania, jednotlivec nadobúda legálnu zodpovednosť za svoje 

činy a stáva sa nezávislým (Tanner, 2006). Z nerovnomerného postavenia rodiča a dieťaťa sa stanú 

dve rovnocenné osoby (Bozhenko, 2011). Mladý dospelý ostáva v spojení s pôvodnou rodinou, 

avšak už v nej nebýva centrálne zahrnutý. V tomto štádiu vzťah rodiča a potomka čelí unikátnej 

výzve – zatiaľ čo potomok zvažuje finančnú a inú podporu zo strany jeho rodičov a rozhoduje sa 

medzi zachovaním rodičovských príkazov a uplatnení vlastných rozhodnutí, rodičia musia 

prehodnotiť vzťah k svojmu potomkovi a umožniť mu separáciu a slobodu v jeho vlastných 
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rozhodnutiach (Tanner, 2006). Bozhenko (2011, s. 1626) chápe separáciu ako: „emočnú a fyzickú 

autonómiu rodičov a ich dospelých detí, a schopnosť konštruovať vlastný život bez prerušenia 

vzájomných vzťahov“. Túžbu po autonómii a nezávislosti zdieľa väčšina mladých dospelých 

z výskumu 15 európskych krajín autorky Iancovou (2010), u mladých dospelých pochádzajúcich 

z krajín severného typu je táto túžba silnejšia. 

Zdravé odpútanie sa mladých dospelých predstavuje rovnováhu medzi emocionálnou blízkosťou s 

rodičmi a nezávislosťou (Kins et al., 2011). Rodičia musia prispôsobiť svoje správanie a 

rodičovstvo ohľadom vynorujúceho sa mladého dospelého konzistentne s vývinovými 

požiadavkami vynárajúcej dospelosti, ako napríklad dopriať potomkovi viac autonómie a 

preukazovať voči nemu vrelosť inými spôsobmi než doteraz. Túžba po autonómii a nezávislosti 

však nemusí automaticky znamenať, že mladý dospelý nechce alebo nepotrebuje pozitívny vzťah 

s rodičmi (Urry et al., 2011). V mnohých prípadoch však mladý dospelý je závislý na plnej alebo 

čiastočnej finančnej podpore rodičov, čo môže viesť ku konfliktom ohľadom spôsobu jej použitia. 

Konflikty v období vynárajúcej dospelosti sa obvykle týkajú psychologického potvrdenia seba ako 

separovaného, no stále s rodinou spojeného indivídua. Zjednodušene povedané, konflikty v tomto 

období mávajú psychologický podtext, ktorým je určenie doby, kedy je pre mladých dospelých 

vhodné uskutočňovať svoje vlastné rozhodnutia. Mladá dospelosť postupne smeruje k ustanoveniu 

celoživotných záväzkov, ktoré budú charakterizovať jednotlivcovu budúcnosť. Hranice medzi 

mladým dospelým a pôvodnou rodinou sa stanú jednoznačnejšie (Tanner, 2006). Každá rodina 

predstavuje unikátny systém tradícií a pravidiel (Bozhenko, 2011), a preto niekedy môže celá 

rodina vnímať separáciu a individuáciu vynárajúceho dospelého ako zradu alebo ohrozenie 

stability rodiny (Kins, Soerens & Beyers, 2012). 

7.1 Rodičovské prístupy znemožňujúce osamostatnenie mladých dospelých 

Separácia-individuácia je významný vývinový proces, odohrávajúci sa v priebehu viacerých 

životných obdobiach, najvýraznejšie v detstve, adolescencii a vynárajúcej dospelosti. Tento 

vývinový proces má za dôsledok rozvinutie individuálnej identity a socio-emocionálneho 

prispôsobenia. Ak v tomto procese nastanú problémy, môže to spôsobiť zníženie osobnej pohody 

a problémy vo vytváraní vlastnej identity (Kins et al., 2012). 

Postoj niektorých japonských rodičov k odkladaniu emancipácie potomkov tvoria tvrdenia, že 

mladá generácia je rozmaznaná hojnosťou, paralyzovaná nadbytkom možností, a vinia samých 
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seba za súčasný „defektný“ stav potomkov, nakoľko ich vo výchove priveľmi chránili. Medzi 

ďalším zdôvodnením zaraďujú tradičný rodinný model, kedy sa osamelá matka starala o deti, zatiaľ 

čo otec trávil veľké množstvo času v práci, a teda vo výchove potomkov absentoval. Súčasným 

mladým dospelým sa podľa slov rodičov môže priečiť nasledovanie tohto modelu (Newman, 

2008). 

Zo štúdie (Kins et al., 2012) vyplýva, že pre matky je charakteristickejšia psychologická kontrola 

vzbudzujúca dysfunkčnú závislosť u potomkov, používajúc rôzne manipulatívne techniky pre 

udržanie mladého dospelého fyzicky aj emocionálne blízko pri sebe, a neumožnenie mladému 

dospelému venovať sa vlastným nezávislým činnostiam. S tým súvisí veľký strach z opustenia 

a samoty u mladých dospelých v procese separácie-individuácie od rodičov a vybudovanie 

prehnaného zamerania sa na blízkosť k rodičom na úkor objavovania vlastnej individuality 

a dosahovania nezávislosti. 

Pre otcov je zase skôr typická vzbudzujúca dysfunkčnú nezávislosť zameraná na rodičmi určené 

dosahovanie výkonov a úspechov. Rodičovská láska a prijatie tak závisí od dodržiavania prísnych 

požiadaviek na výkon. Potomkovia sa môžu stať zaujatými demonštrovaním vlastných schopností 

a dôrazom na vlastnú nezávislosť, napríklad prezentované v podobe skoršieho odchodu z domu. 

Potomkovia týchto rodičov sa môžu naučiť, že dosahovanie individuálnych a nezávislých výkonov 

predstavuje cestu k dosiahnutiu pocitu sebahodnoty, a to aj na úkor blízkych interpersonálnych 

vzťahov (Kins et al., 2012). 

Štúdia od autorov Kins et al. (2011) nenašla asociáciu medzi rodičovskou úzkosťou zo separácie 

potomka, typom ubytovania mladého dospelého a patologickou separáciou-individuáciou. Z toho 

vyplýva, že aj keď mladí dospelí opustili domov a tak sa vymanili spod priameho vplyvu, tak tí 

naďalej ovplyvňujú potomkov zvládací mechanizmus vyrovnania sa so separáciou-individuáciou. 

Ani v nasledujúcej štúdii (Kins et al., 2012) sa nepreukázalo, že by špecifický druh bývania 

mladého dospelého súvisel so špecifickým druhom dysfunkcie separácie-individuácie, čiže 

bývanie s rodičmi sa nedá vysvetliť ako dôsledok dysfunkčnej závislosti a priveľkého 

vyhľadávania blízkosti s rodičmi, a naopak, dysfunkčná nezávislosť sa nevyskytovala častejšie u 

mladých dospelých žijúcich vo vlastných domácnostiach. Rozhodnutie odsťahovať sa od rodičov 

teda nemusí súvisieť s veľkou túžbou po individualite. 
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Nezáležiac na druhu bydliska mladých dospelých, rodičovská psychologická kontrola súvisela s 

problematickým rozuzlením procesu separácie-individuácie, čo poukazuje na výrazný vplyv 

rodičov aj v tomto období. Rodičia by sa mali kontroly vyvarovať a radšej sa snažiť podporovať 

autonómiu potomkov a umožniť im robiť slobodné rozhodnutia (Kins et al., 2012). 

 Postoj niektorých japonských rodičov k odkladaniu emancipácie potomkov tvoria tvrdenia, že 

mladá generácia je rozmaznaná hojnosťou, paralyzovaná nadbytkom možností, a vinia samých 

seba za súčasný „defektný“ stav potomkov, nakoľko ich vo výchove priveľmi chránili. Medzi 

ďalším zdôvodnením zaraďujú tradičný rodinný model, kedy sa osamelá matka starala o deti, zatiaľ 

čo otec trávil veľké množstvo času v práci, a teda vo výchove potomkov absentoval. Súčasným 

mladým dospelým sa podľa slov rodičov môže priečiť nasledovanie tohto modelu (Newman, 

2008). 

Helicopter parenting 

Pojem „helicopter parenting“, vrtuľníkové rodičovstvo, predstavuje štýl správania rodičov, ktorí 

sú prehnane angažovaný do života svojich potomkov, „vznášajú sa nad nimi“, poskytujú 

potomkom emocionálnu podporu a doprajú im primálo autonómie (Padilla-Walker & Nelson, 

2012), čo predstavuje jednu z variant rodičovskej kontroly. Zatiaľ čo psychologická a behaviorálna 

kontrola preukazuje negatíva v doménach vzťahu rodiča a dieťaťa ako autonómia, náklonnosť, 

vrelosť, podpora a iné, u tohto typu rodičovstva sa našli pozitíva aj negatíva. Takýto prehnane 

protektívny prístup poskytuje potomkom vysoké vedenie a poskytovanie rád, emočnú podporu a 

angažovanosť, na druhej strane umožňuje malú možnosť pre uskutočňovanie autonómnych 

rozhodnutí. Rodičia tak však konajú pre veľkú starosť o blaho svojich detí, opakovanie sa za nich 

rozhodujú a riešia ich problémy, čo však obmedzuje možnosti vynárajúcich dospelých pre 

rozvíjanie vlastných schopností pre riešenie problémov a stať sa samostatným. Nepriaznivý vplyv 

tohto typu rodičovstva tak pôsobí nepriamo na ďalší vývin potomkov kontraproduktívne, nakoľko 

mladí dospelí v období vynorujúcej dospelosti sa podľa Arnetta (2006) sústreďujú najmä na 

objavovanie nových možností a osamostatňovanie sa. Aj keď vyššia úroveň psychologickej 

kontroly je asociovaná s problémami prispôsobivosti, tak aj malá a stredná úroveň rodičovskej 

psychologickej kontroly môže byť škodlivá pre osobnú pohodu ich detí, minimálne zaznamenanej 

až do ich mladej dospelosti (Kins et al., 2012). Minimálne rovnako, ak nie viac, je na ďalší vývin 

vynárajúcich sa dospelých nepriaznivo pôsobiaca vysoká rodičovská kontrola, v ktorej absentuje 

vrelosť alebo emocionálna podpora (Padilla-Walker & Nelson, 2012). 
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Amae 

Amae predstavuje japonský koncept popisujúci závislé správanie jednej osoby na druhej, medzi 

nimi aj závislé správanie dieťaťa na rodičovi. Takéto dieťa sa voči svojmu rodičovi môže správať 

sebecky, zhovievavo alebo sa mu doprosovať, nakoľko dieťa má v rodičovi istotu, že mu nakoniec 

jeho správanie odpustí (Kato et al., 2012). Taktiež sa sem zaraďuje aktívny spôsob prejavovania 

kontroly  nad prejavom a situáciou tak, aby napríklad druhá strana prijala požiadavku s potešením 

(Niiya, Allsworth & Yamaguchi, 2006). Zhovievavosť a tolerancia rodičov teda môže nepriamo 

podporovať ich závislých potomkov pri utiahnutí sa do domácnosti rodičov (Kato et al., 2012). 

Amae nemusí byť koncept typický len pre Japonsko, nakoľko štúdia  (Niiya, Allsworth & 

Yamaguchi, 2006) preukázala, že reakcie Japoncov a Američanov na amae situácie boli rovnako 

pozitívne a predpokladali existenciu intímneho vzťahu aj napriek tomu, že anglická slovná zásoba 

neoplýva pre opis tejto situácie špecifickým jednoslovným pomenovaním. 

8. Opätovný návrat mladého dospelého domov 

Vo všeobecnosti, aj pri rešpektovaní regionálnych rozdielov, je pozorovateľný nielen trend 

odďaľovania odchodu mladých dospelých z domova, ale aj trend zvyšovania pravdepodobnosti pre 

ich návrat (South & Lei, 2015). Aj keď sú dnešní mladí dospelí ochotnejší opustiť domov kvôli 

vysokoškolskému štúdiu, zároveň sa po doštudovaní pravdepodobnejšie späť domov aj vrátia 

(Sassler et al., 2008). Mladí dospelí sa pravdepodobnejšie vrátia alebo ostanú v rodičovskom dome, 

pokiaľ vnímajú svojich rodičov ako dostatočne pevnú a istú základňu (finančne zabezpečení 

rodičia, dobré vzájomné vzťahy a pod.). Naviac aj rodičia sú ochotnejší ponúknuť podporu svojim 

dospelým potomkom, pokiaľ vnímajú seba v silnej pozícii (Burn & Syoeke, 2016). 

Väčšina respondentov štúdie od autorov Sassler et al. (2008), v ktorej väčšina respondentov ako 

primárny dôvod pre návrat uviedla ekonomický nátlak. Ďalšie časté dôvody boli dokončenie štúdia 

alebo vojenskej služby, konflikty vo vlastnej domácnosti a dokonca aj na naliehanie rodičov, avšak 

vo väčšine prípadoch sa vrátili späť z vlastnej vôle. Viac ako polovica respondentov považovala 

návrat domov za očakávaný a prirodzený v rámci svojej rodiny a komunity, takmer všetci mali 

rovesníkov alebo súrodencov v podobnej situácii (Sassler et al., 2008). To môže súvisieť s 

postupnými zmenami spoločenských postojov a noriem ohľadom desirablity a atraktivity bývania 

v rodičovskom dome (South & Lei, 2015). 
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S podobnými výsledkami prišla aj štúdia od autorov South a Lei (2015). Začiatok štúdia na vysokej 

škole a založenie partnerského vzťahu podporujú osamostatnenie sa z rodičovského domova, zatiaľ 

čo dokončenie štúdia a rozpad vzťahu zvyšujú pravdepodobnosť pre návrat. Emočná blízkosť s 

matkou znižuje pravdepodobnosť pre odchod z domácnosti rodičov a zvyšuje pravdepodobnosť 

pre návrat (emočná blízkosť s otcom sa nepreukázala). Ďalej sa mladí dospelí častejšie prichádzali 

späť domov k rodičom, pokiaľ doma žil aj ich dospelý súrodenec alebo ak rodičia mali zhoršený 

zdravotný stav. Mladí dospelí sa menej často vracali, pokiaľ ich rodič žil v novom partnerstve, 

alebo ak pristupovali k financiám zodpovednejšie. Avšak samotná ekonomická nezávislosť 

jednotlivca nepreukázala žiadny efekt na pravdepodobnosť návratu k rodičom (South & Lei, 2015). 

Po návrate domov sa vo všeobecnosti mladí dospelí pokúsia o založenie rovnocenného vzťahu s 

rodičmi, avšak rodičia k nim mnohokrát naďalej pristupujú ako k deťom. Následne samí mladí 

dospelí v interakcii s rodičmi skĺznu k pôvodným vzorcom správania, ktorý bol pre nich v detstve 

typický. Po návrate domov sa respondenti napriek problémom s udržaním autonómie, slobody a 

súkromia nepovažovali za menej dospelých, ale si vytvorili rôzne stratégie pre zmiernenie 

disonancie medzi túžbou považovať sa za dospelého človeka a ich súčasnou situáciou v podobe na 

rodičoch závislého dospelého. Napríklad považovali návrat k rodičom za rozumné, dospelé 

rozhodnutie, demonštrujúce ich schopnosť konať zodpovedne, nakoľko im pobyt doma umožňuje 

šetriť peniaze, čo môže v budúcnosti viesť k finančnej nezávislosti (Sassler et al., 2008). 

8.1 Ochota mladých dospelých spolufinancovať domácnosť 

Dve tretiny respondentov štúdie autorov Sassler et al. (2008) do domácnosti neprispievala, ani na 

požiadanie rodičov, hoci ich vlastný príjem by to podľa posúdenia autorov štúdie umožňoval. Je 

otázne, či neochota prispievať nesúvisí s tým, že väčšina respondentov nemala náhľad na finančné 

náklady, ktoré rodičom vznikli kvôli ich návratu; predpokladali, že ich návratom sa rodinné 

náklady na domácnosť nezmenili, ba dokonca že rodičia ušetrili, nakoľko už nie sú napríklad nútení 

platiť bývanie na internáte. Mladí dospelí priznali, že využívajú rodičov, napríklad si požičiavajú 

peniaze, ktoré nikdy nevrátia, neprispievanie na chod domácnosti ani na požiadanie rodičov a 

podobne, čo sa viac podobá na správanie typickejšie pre deti než dospelých (Sassler et al., 2008). 

Časť z prispievateľov na domácnosť prispievala neochotne, naopak niektorí prispievali napriek 

námietkam rodičov, čo sa dá vysvetľovať ako pokus rodičov o udržanie si závislého vzťahu s 
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potomkom. Všetci prispievatelia sa však vďaka spolufinancovaniu cítili byť viac dospelými. 

(Sassler et al., 2008). 

9. Špecifické prípady prebývania v domácnosti rodičov 

Výraz „parasite singles“, parazitujúci slobodní, je používaný pre označenie skupiny 

neosamostatnených, slobodných, plnohodnotných dospelých ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti 

s rodičmi. Do domácnosti prispievajú málo a nezvyknú pomáhať ani s domácimi prácami. Len v 

Japonsku sa pod tento pojem dá zaradiť viac ako 10% ich celkovej dospelej populácie. Medzi 

príčiny sa zaraďujú dôvody už väčšinou zmienené v predchádzajúcich častiach práce, a to rodičmi 

podporovaná nesamostatnosť, ekonomické faktory v podobe nízkeho nástupného platu mladých 

dospelých, neochota mladých dospelých viazať sa prácou na plný úväzok, neochota podriadiť sa 

genderovým stereotypom a prípadne mnoho ďalších, málo preskúmaných možných príčin (Tran, 

2006).  

Hikikomori 

Japonský výraz hikikomori (hiku - pull/tlačiť/vtiahnutie sa, a komoru - retire/odchod na odpočinok 

(Zielenziger, 2006)) označuje sociálne utiahnutých mladých ľudí (social withdrawal) (Teo, 2010). 

Hikikomori sa ako označujúci pojem týchto utiahnutých mladých ľudí začal používať v Japonsku 

od konca 20. storočia (Rubinstein, 2016). Ich životný štýl je centralizovaný na domov, nemajú 

záujem a ochotu študovať ani pracovať a mimo rodiny nemajú žiadne osobné vzťahy. Tento stav 

musí trvať minimálne po dobu šesť mesiacov a zároveň sa musí vylúčiť prítomnosť psychických 

porúch (Teo, 2010). Tradične potomkovia žijú v jednej domácnosti s rodičmi, až kým si nezaložia 

vlastné manželstvo. Nezamestnaní hikikomori tak prežívajú roky závislí od rodičovskej štedrosti. 

Spektrum izolujúceho správania týchto izolovaných mladých ľudí je veľmi široké: zatiaľ čo 

niektorí jednotlivci nevychádzajú z izieb niekoľko rokov ani kvôli hygiene, iní sú schopní vyjsť zo 

svojej izby v noci, kedy je najnižšia pravdepodobnosť, že stretnú ľudí (Teo, 2010). Niektorí sa však 

pokúšajú skryť svoj aktuálny stav naopak tým, že vychádzajú von cez deň, predstierajú cestu do 

školy alebo do práce, avšak strávia celý deň bezcieľnym cestovaním (Furlong, 2008). 

Spoľahlivé dáta o prevalencii hikikomori v Japonsku sú neznáme (Teo, 2010). Furlong (2008) na 

základe populačného prieskumu 1646 rodín v roku 2002, kedy bolo v daných rodinách odhalených 

14 osôb spadajúcich pod hikikomori, odhaduje prevalenciu hikikomori v Japonsku na 410 tisíc. 
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Vek týchto mladých ľudí sa odhaduje okolo 20 až 27 rokov (Teo, 2010), ale napríklad v naratívnej 

štúdii Rubinsteina (2016) bol vek osôb spadajúcich pod hikikomori 36, 22 a 35. Až 80% osôb 

označovaných pojmom hikikomori sú muži. U týchto jednotlivcov sa nepreukázala diagnóza 

schizofrénie, depresie, psychózy, ani klasickej agorafóbie, čiže strachu z verejných priestranstiev. 

Symptómy hikikomori sa psychiatrom nepodarilo priradiť k žiadnej poruche z DSM IV 

(Zielenziger, 2006). Ostáva byť sporné, či hikikomori existuje ako samostatný diagnostický celok 

(Teo, 2010). V Japonsku je termín hikikomori populárny napriek jeho spornej definícii, prevalencii 

a vôbec jeho existencii. Nakoľko v japonskej spoločnosti sú diagnózy ako depresia a schizofrénia 

veľmi stigmatizujúce, tak je možné, že v niektorých prípadoch je výraz hikikomori používaný ako 

náhradný pojem pre terminológiu symptómov konkrétnej mentálnej poruchy (Teo & Gaw, 2010). 

Príčiny sociálneho utiahnutia mladých dospelých sa hľadajú v individuálnej psychopatológii, zlom 

rodičovstve a/alebo absencii štruktúr sociálnej opory (Rubinstein, 2016). V anamnéze týchto 

mladých ľudí sa často vyskytujú negatívne alebo traumatické zážitky ako problémy v škole, 

šikanovanie, zlé rodinné vzťahy (Teo, 2010). 

Naratívny výskum Rubinsteina (2016) sa zaoberal rozhovorom s rodičmi, ktorí boli členovia 

podpornej skupiny Hikikomori Discussion Group (HDG). Táto skupina nazerala na hikikomori ako 

na legitímnu sociálnu identitu a popierala kauzálne spojenie medzi hikikomori a psychopatológiou, 

aj keď priznávali existenciu psychických porúch u niektorých jednotlivcov. Jeden z rodičov 

účastniacich sa výskumu Rubinsteina (2016) vysvetľoval existenciu hikikomori rapídnou 

modernizáciou Japonska v povojnovom období a stratou tradičných hodnôt. Teo (2010) vysvetľuje 

utiahnutie sa ako japonskú formu protestu proti spoločnosti a obranu voči prechodu z adolescencie 

do dospelosti. 

Niektorí rodičia, ktorí boli členmi podpornej skupiny HDG, priviedli svojich potomkov 

k psychiatrom, a následne boli časti potomkov diagnostikované psychické poruchy. Avšak niektorí 

rodičia naďalej pokračovali v identifikácii svojich potomkov ako hikikomori z ďalších dôvodov 

než vyhnutiu sa stigmy, ktorá sa v Japonsku spája so psychiatrickými poruchami (Rubinstein, 

2016).  

Liečba hikikomori často zahŕňa kombináciu psychoterapie a psychofarmák. Neindividuálne 

psychoterapeutické prístupy zaznamenali u hikikomori najväčší úspech (Teo, 2010). 
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Japonskí psychiatri sa domnievajú, že hikikomori je sociálna porucha spozorovaná len nedávno, 

a ktorá sa nevyskytuje v iných kultúrach než Japonsko (Zielenziger, 2006), ako napríklad v 

Španielsku (Ovejero, Caro-Cañizares, de León-Martínez & Baca-Garcia, 2014) a Kórei (Kato et 

al., 2012). Na druhej strane Furlong (2008) sa domnieva, že tento fenomén sa vyskytuje nielen v 

Japonsku, ale aj v západných krajinách, avšak presná prevalencia je neznáma. 

  



33 

 

10. Návrh výskumného projektu 

Návrh výskumného projektu vychádza z teórie literárne-prehľadovej časti práce. Hlavnou 

inšpiráciou sú belgická štúdia autorov Kins, Beyers, Soerens a Vansteenkiste (2009), ktorí vo 

výskume sledovali primárne vzory odchodov vynorujúcich dospelých z domova, ich subjektívny 

pocit blaha a rodičovskú podporu autonómie, a česká štúdia od autorov Macek, Bejček 

a Vaníčková (2007) mapujúci počet mladých dospelých a ich subjektívne charakteristiky 

dospelosti a demografické charakteristiky. 

Návrh výskumného projektu sa zameriava na slovenských mladých dospelých, nakoľko počet 

súčasných vedeckých štúdií na túto tému je na Slovensku nedostatočný počet. Za zaujímavý údaj 

hodný preskúmania sú štatistiky od Eurostatu (2016), podľa ktorého sa v roku 2015 vyšplhal 

priemer odsťahovania sa slovenských dospelých z rodičovskej domácnosti na 30,9 rokov. 

Vo výskumoch na tému mladých dospelých sa mnohokrát vychádza zo vzorky vysokoškolských 

študentov (napríklad Hammonds, 2015; Urry et al., 2011), alebo z iných foriem 

nereprezentatívneho výberu, ako je poverenie určitých skupín osôb zaobstaraním respondentov 

(ako sú anketári (Kloep & Hendry, 2010) alebo vysokoškolskí študenti (Macek, 2007)). Arnett 

(2006) upozorňuje na skupinu vynorujúcich sa dospelých, nazývajúc ju zabudnutá polovica, ktorá 

je zložená z ľudí, ktorí nedokončili strednú školu, alebo dokončili a nenastúpili na vysokú školu, 

alebo boli nútení štúdium na vysokej škole prerušiť. Táto skupina mladých ľudí býva často 

ignorovaná vo výskumoch o vynorujúcich mladých dospelých, nakoľko sú ťažko zastihnuteľní. 

Počet osôb s najvyšším dokončeným vzdelaním základným má na Slovensku tendenciu postupne 

sa znižovať, v roku 2011 počet daných osôb v populácii činil 17,7% (Lauko, Gurňák, Križan & 

Tolmáči, 2012). Z toho dôvodu sa návrh výskumného projektu sústreďuje na náhodný výber 

stredoškolských študentov v posledných ročníkoch stredoškolského štúdia. 

Návrh výskumného projektu predstavuje návrh longitudinálneho výskumu, prebiehajúci v období 

od posledného ročníka strednej školy respondentov (odhadovaný vek respondentov 18-20 rokov) 

po dobu ďalších 12 rokov, čím bude na konci štúdie približne odpovedať vek respondentov 

priemernému veku 30,9 rokov odsťahovania sa od rodičov, udávaný Eurostatom (2016) k roku 

2015. Inšpiráciou pre udržanie si vysokej návratnosti a kontaktu s respondentmi v priebehu 

longitudinálnej štúdie bola štúdia Boys et al. (2003) kombinujúca finančnú odmenu s priamymi 

a sprostredkovanými spôsobmi kontaktu s respondentmi. 
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Ciele výskumného projektu 

Cieľom výskumného projektu je zachytiť zmenu typu ubytovania a subjektívneho považovania sa 

za dospelého v priebehu zvyšujúceho sa veku respondentov, kedy sa respondenti bývajúci v 

autonómnej domácnosti budú pravdepodobnejšie považovať za úplných dospelých. Ďalej je cieľom 

práce potvrdiť súvislosť vnímanej rodičovskej podpory a kontroly s vnímaným statusom dospelosti 

a predovšetkým s typom bydliska mladého dospelého. 

Výskumná otázka 

Existuje súvislosť medzi typom domácnosti, subjektívnym považovaním sa za dospelého alebo 

vynorujúceho dospelého a vnímanou rodičovskou podporou a kontrolou v priebehu zvyšujúceho 

sa veku respondentov?  

10.1 Výskumné hypotézy 

Výskumné hypotézy sa odvíjajú od teórie bližšie popísanej v literárne-prehľadovej časti. Návrh 

výskumného projektu sa odvíja najmä od základného predpokladu, že odsťahovanie sa mladého 

dospelého od rodičov je prejavom fyzickej manifestácie autonómie a emancipácie od rodičov 

(Leopold et al., 2012). Rodičovská kontrola bráni mladému dospelému osamostatniť sa a činiť 

autonómne rozhodnutia (Kins et al., 2012), čo sa môže odraziť na vnímaní sa v období vynorujúcej 

dospelosti. 

1. Exituje štatisticky významná súvislosť medzi považovaním sa za dospelého/vynorujúceho 

dospelého a typom domácnosti v čase zberu dát. 

2. Vyššia vnímaná rodičovská podpora autonómie sa vyskytuje častejšie spolu 

s  považovaním sa za úplného dospelého. 

3. Nižšia úroveň rodičovskej kontroly sa vyskytuje častejšie spolu so subjektívnym 

považovaním sa za úplného dospelého. 

4. Vyššia vnímaná úroveň rodičovskej kontroly a vrelosti sa vyskytuje častejšie 

s odďaľovaním vytvorenia autonómnej domácnosti potomka do vyššieho veku. 

10.2 Výskumná vzorka 

Výskumná vzorka pozostáva zo študentov posledných maturitných ročníkov slovenských 

stredných škôl (výnimkou sú trojročné stredné odborné školy bez maturity, u ktorých sa pod 

pojmom posledný maturitný ročník rozumie 3. ročník a 2. alebo 3. nadstavbový, maturitný ročník, 
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ak ho škola ponúka). Podmienkou pre účasť je vek minimálne 18 rokov a materský jazyk 

slovenčina. 

Ku dňu 15.09.2016 sa na základe štatistík (Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016) 

odhaduje počet študentov posledných maturitných ročníkov (stredných odborných škôl 

s maturitou, gymnázií a konzervatórií) a posledného ročníka trojročných odborných škôl bez 

maturity na necelých 42,5 tisíc študujúcich na 710 školách. Pomocou kalkulačky na výpočet 

veľkosti výberového súboru (Surveymonkey, n.d.), vychádzajúcej z údajov o počte osôb 

základného súboru, 95% konfidenčného intervalu a 5% miery chybovosti, bola vypočítaná veľkosť 

výberového súboru činiaca 381 respondentov. Treba však počítať s respondentmi, ktorí odmietnu 

v štúdii pokračovať alebo budú nezastihnuteľní. V ideálnom prípade budú čísla korešpondovať so 

štúdiou od autorov Boys et al. (2003), a teda v prípade 90% návratnosti po každej zo šiestich 

šetreniach nasledujúcich po úvodnom stretnutí by minimálny počet činil 719 osôb, zachovávajúc 

si minimálny počet respondentov 381 na poslednom šetrení. V prípade 85% návratnosti by bolo 

potrebných okolo 1000 osôb. Keď však budeme počítať s 85% návratnosťou aj pri prvom, 

úvodnom stretnutí, kedy bude náhodne vybraným študentom reprezentovaná štúdia, tak budeme 

musieť počítať s náborom približne 1150 osôb. Týchto 1150 osôb by bolo náhodne vybraných zo 

zoznamu študentov z náhodne vybraných 115 škôl zo zoznamu stredných škôl. 

Náhodný výber škôl z abecedného zoznamu škôl bude prebiehať spôsobom, kedy sa 

prostredníctvom generátora náhodných čísiel vygeneruje jedno číslo medzi 1 až 10, ktoré bude 

odpovedať poradiu školy na zozname. Ďalšej bude vybraná striedavo každá šiesta a siedma škola 

na zozname (respektíve tak, aby bol možný pravidelný výber škôl až po koniec zoznamu). Pri 

výbere 10 študentov bude výber podobný, bude sa bude vychádzať z abecedného zoznamu 

študentov posledných ročníkov danej školy. Náhodný generátor čísel vyberie prvého osloveného 

študenta z prvej desatiny študentov. Ďalší 9 študenti budú vybraní zo zoznamu na vzdialenosť 

jednej desatiny celkového počtu študentov posledných ročníkov danej školy od čísla prvého 

študenta. 

V prípade výberu 10 respondentov zo strednej odbornej školy bez maturity, v ktorej je študentom 

umožnená aj nadstavba s maturitou po dobu dvoch až troch rokoch, sa výber 10 študentov z 3. 

ročníka a 2. alebo 3. nadstavbového ročníka  rozdelí podľa percentuálneho pomeru študentov, ktorí 

sa na danej škole rozhodli v nadstavbe pokračovať.  
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10.3 Výskumné metódy 

1. Základné demografické údaje, slúžiace pre záverečné porovnanie s populáciou pre overenie 

reprezentatívnosti. Typy údajov: pohlavie, vek, vzdelanie, rodinný stav, súčasný stav 

(štúdium, zamestnanie), rodinný stav rodičov.  

2. Popis bývania, inšpirovaný štúdiou Kins et al. (2009) Výsledkom budú tri kategórie: 

autonómne bývanie, semiautonómne bývanie (internát, vojenská ubytovňa) a bývanie pri 

rodičoch (do tejto kategórie sa zaradia aj tí respondenti, ktorí prebývajú v domácnosti 

rodičov viac ako 1 krát za mesiac, podľa vzoru štúdie Kins et al. (2009)), v prílohe 

uverejnená ukážka otázok pod názvom Bývanie 1. Respondenti by ďalej mali umožnený 

priestor pre doplnenie prípadných zmien typov bydliska od posledného merania. 

3.  Dotazník pre zistenie dimenzií vynorujúcej dospelosti:  Inventory of the Dimensions of 

Emerging Adulthood (The IDEA) (Reifman, Arnett & Colwell, 2007). Výsledkom testu je 

číselné skórovanie v týchto šiestich subškálach: Objavovanie identity, Nestabilita, 

Zameranie na seba, Zameranie na ostatných, Experimentovanie, Pociťovanie 

medziobdobia. Na otázky respondent odpovedá na štvorstupňovej škále (1 = veľmi 

nesúhlasím, 2 = mierne nesúhlasím, 3 = mierne súhlasím, 4 = veľmi súhlasím). V prílohe 

označenej ako Dotazník 1 je uverejnený preklad z anglického jazyka. 

4. Inventár pre zistenie subjektívne vnímanej rodičovskej podpory, verzia pre 

vysokoškolákov: Autonomy-Support subscale of the Perceptions of Parents Scale (POPS) 

(Robbins, 1994). Obsahuje 21 položiek, zvlášť pre každého rodiča. Merané subškály sú: 

Angažovanosť, Podpora autonómie a Vrelosť. Na položky sa odpovedá škálou 1 až 7 (1 = 

vôbec nesúhlasí, 4 = trochu súhlasí, 7 = úplne súhlasí). V prílohe pod názvom Inventár 1 je 

uvedený preklad tohto inventáru z anglického jazyka. 

5. Inventár pre zistenie subjektívne vnímanej rodičovskej kontroly: The Psychological 

Control Scale (PCS) (Barber, 1996). Inventár má 16 položiek, ktoré respondent hodnotí na 

škále 1 až 3 zvlášť pre každého rodiča (1 = nesedí na ňu/neho, 2 = sedí aj nie, 3 = sedí na 

ňu/neho). Meraných je 6 subškál: Obmedzovaný verbálny prejav, Znehodnocovanie 

emócií, Osobný útok na potomka, Vzbudzovanie viny, Odopieranie lásky a Nestále 

emocionálne správanie. V prílohe pod názvom Inventár 2 je uvedený jeho preklad 

z anglického jazyka. 
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10.4 Priebeh výskumu 

 Pilotná štúdia 

Pilotná štúdia o počte 20 osôb bude slúžiť pre odhad času vyplnenia a pre posúdenie nezrovnalostí, 

ktoré by mohli vzniknúť pri preklade výskumných metód do slovenčiny (overené vnútornou 

konzistenciou testu, napr. Cronbachovo α). 

 Vlastný priebeh výskumu  

Inšpiráciou pre udržanie si vysokej návratnosti a kontaktu s respondentami v priebehu 

longitudinálnej štúdie bola štúdia Boys et al. (2003). Prvý kontakt s náhodne vybranými 

respondentami zo zoznamu žiakov prebehne osobne v škole v prítomnosti troch výskumníkov. 

Žiakovi bude vysvetlený dôvod konania štúdie. Ďalej bude od neho získaný podpísaný 

informovaný súhlas so spracovaním údajov pre potreby štúdie a účasťou v štúdii. Následne bude 

požiadaný o kontaktné údaje, email, telefónne číslo, kontaktná adresa a adresa a telefónne číslo 

troch blízkych priateľov alebo rodinných príslušníkov v prípade zmeny jeho kontaktných údajov 

a nemožnosti jeho zastihnutia v priebehu konania štúdie. Taktiež by mu bol venovaný kontakt na 

výskumníkov v prípade zmeny kontaktov. Potom by nasledovalo vyplnenie osobných údajov, 

dotazníka a inventárov. Na konci by bolo respondentovi venované osobné poďakovanie, 

pripomenutý nasledujúci termín štúdie. Do dvoch týždňoch by mu preferovanou metódou (poštou 

alebo emailom) prišla poukážka v hodnote 10 eur za účasť a upozornenie, že sa svojou účasťou 

zaradil o žrebovanie o 100 eur, ktoré prebehne približne do roka. Výsledok žrebovania bude 

oznámený preferovanou metódou každému, kde sa aj nevyžrebovaným poďakuje za účasť na štúdii 

a bude pripomenutá možnosť byť v ďalšom losovaní, pokiaľ sa zúčastnia ďalšieho zberu dát, za 

ktorý v každom prípade budú mať nárok 10 eur.  

Ďalšie zbery dát by sa konali každé dva roky po dobu 12 rokov. Respondentom by preferovanou 

metódou dorazil rovnaký set materiálov. Po každom vyplnenom a zaslanom sete by bolo 

respondentovi doručená poukážka v hodnote 10 eur a opäť informácia o zaradení do žrebovania 

o 100 eur. 

Kontakt s respondentmi 

Respondenti si budú môcť zvoliť spôsob doručovania výskumných materiálov na email alebo 

poštou na kontaktnú adresu. V prípade pošty by obálka okrem materiálov obsahovala prázdnu 
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obálku s vyplnenou adresou k výskumníkom a s platnou poštovou známkou, aby respondentov 

neodradzovali finančné náklady spojené so spätným odosielaním. 

V prípade absencie odoslaných materiálov do dvoch týždňoch budú vyzvaní emailom s dôrazom 

na vedecký význam štúdie. V prípade pretrvania neodozvy budú o ďalšie dva týždne skontaktovaní 

telefonicky. Ak sa nepodarí s respondentom spojiť, tak sa po porade skontaktuje každá osoba na 

zozname kontaktných osôb. 

10.5 Analýza dát 

V priebehu trvania štúdie respondent odovzdá materiály 7 krát (úvodné stretnutie a ďalších 6 

v dvojročnom rozostupe).  Oba použité inventáre a dotazník by sa pre overenie reliability podrobili 

testu vnútornej konzistencie (Cronbachovo α). Následne by boli vyhodnotené podľa pokynov 

manuálov. U dotazníka The IDEA by sa pri následnej štatistickej analýze nepracovalo so subškálou 

Zameranie na ostatných, nakoľko táto subškála je chápaná ako komplementárna subškály 

Zamerania na seba (Reifman, Colwell & Arnett, 2007). Kvantitatívna analýza dát by bola 

uskutočnená napríklad prostredníctvom programu SPSS.  

Postup pre hypotézy 1-3: Štatistická analýza nominálnych dát bývania (autonómne, 

semiautonómne, pri rodičoch) a ordinálnych dát inventáru The IDEA by bola uskutočnená 

ANOVOU s opakovanými meraniami. Medzi výstupmi testov The IDEA a POPS, The IDEA 

a PCS prebehne Spearmanova korelácia. 

Postup pre hypotézu 4: Vnímaná úroveň rodičovskej kontroly je meraná inventárom s 

numerickou 3 stupňovou likertovou škálou (1 až 3). Odpovede sa spracujú podľa postupu 

uvedeného pri inventári. Numericky vyjadrené hodnoty troch subškál sa následne spriemerujú pre 

zistenie celkovej rodičovskej kontroly. Vrelosť predstavuje jednu subškálu inventáru pre vnímanú 

rodičovskú podporu meranej 7 stupňovou likertovou škálou 1 až 7. Súbory získaných hodnôt budú 

pre ďalšiu analýzu transformované na z-skóry. Následne by bola uskutočnená takzvaná survival 

analýza, ktorej prediktory by boli vnímaná rodičovská kontrola, vnímaná rodičovská vrelosť a ich 

interakcia a udalosťou autonómne bývanie.   
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Diskusia 

Longitudinálny výskum býva zvyčajne ohrozený prerušením kontaktov s prihlásenými 

respondentami. Zdôrazňovaný význam ich prispenia k rozvoju vedy a finančná odmena by mohli 

fungovať ako motivačný mechanizmus pre uchovanie kontaktu. Finančná odmena by taktiež mohla 

vyvolávať väčšiu ochotu stredoškolákov pre zapojenie sa do štúdie pri úvodnom zoznámení sa 

potom, čo boli náhodne vybraní. V návrhu výskumu sa nepočíta s neochotou škôl zapojiť sa do 

projektu a poskytnúť abecedný zoznam mien študentov posledných ročníkov. Nezanedbateľnou 

slabinou výskumu je dotazníková metóda zberu dát s uzavretými položkami. Vybrané spôsoby 

a typy metód nemusia byť najvhodnejšie. Pri odsťahovaní sa mladých dospelých od rodičov naviac 

môžu pôsobiť iné než sledované psychologické faktory považovania sa za dospelého človeka 

a vnímaná podpora a kontrola rodičov. Ďalšie faktory pôsobiace na odďaľovanie osamostatnenia z 

domácnosti rodičov by bolo možné odhaliť napríklad kvalitatívnou štúdiou ako je napríklad 

rozhovor s neosamostatnenými respondentmi. 

Avšak aj napriek nedostatkom je predpokladaný veľký prínos tohto návrhu výskumu pre ďalšie 

štúdium mladých dospelých na Slovensku. Aktuálne informácie k problematike odďaľovania 

mladých odchod z rodičovského domu zo psychologického hľadiska zatiaľ na Slovensku nie sú. 

Výsledky návrhu výskumu by mohli slúžiť pre bližšie porozumenie vnímanej rodičovskej kontroly 

a podpory a odchodu mladých dospelých z domácnosti rodičov. Tieto a ďalšie nazhromaždené dáta 

by taktiež mohli poslúžiť ako sekundárne dáta pre ďalšie výskumy zamerané na mladých dospelých 

na Slovensku a pre porovnanie s ďalšími a nielen psychologickými výskumami zaoberajúcimi sa 

touto problematikou. Ďalším prínosom tohto návrhu výskumu je predovšetkým náhodne vybraná 

vzorka respondentov, ktorá bude po dobu svojej mladej dospelosti prinášať kvantitatívne údaje 

o vnímanej psychickej podpore a kontrole ich vlastnými rodičmi a vlastným vnímaným statusom 

dospelého. Na základe náhodne vybranej vzorky sa budú môcť výsledky štúdie dať o to presnejšie 

zovšeobecniť na celú populáciu mladých Slovákov. Ako už bolo v úvode u návrhu výskumu 

spomenuté, mnoho doterajších výskumov na tému vynorujúcej dospelosti bolo vykonaných najmä 

na dostupných skupinách vysokoškolákoch (napríklad Hammonds, 2015; Padilla-Walker & 

Nelson, 2012). Arnett (2006) pritom upozorňuje, že fenomén vynorujúcej dospelosti sa môže týkať 

aj tých mladých ľudí, ktorí nemusia mať dokončenú vysokú alebo strednú školu, nemusia pracovať, 

a teda sú vo výskumoch ťažko zastihnuteľní. Podľa Lauka et al. (2012) v roku 2011 malo najvyššie 

dokončené vzdelanie základné len 17,7% celkovej populácie na Slovensku, pričom je zaznamenaná 
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tendencia znižovania tohto počtu. Je možné, že tento počet je u súčasných mladých dospelých ešte 

nižší, nakoľko tlak na vyššie vzdelanie než základné je v súčasnosti vyšší než v čase školskej 

dochádzky ich rodičov a prarodičov. 

Podľa Kins et al. (2009) je porovnávanie výskumov na tému odsťahovanie sa mladých ľudí od 

rodiny náročné, prípadne vedú k protikladným výsledkom, nakoľko sa výskumy nezhodujú v 

konceptualizácii druhov bývania. Zatiaľ čo štúdie sa zvyčajne zhodujú v kategorizácii bývania pri 

rodičoch a vo vlastnej domácnosti, bývanie na vysokoškolskom internáte mnohí nepovažujú za 

osamostatnené, nakoľko predpokladajú časté návraty k rodičom alebo návrat k rodičom po 

skončení štúdia. Kins et al. (2009) však tomuto typu dočasného ubytovania vydeľujú kategóriu 

semiautonómneho bývania a dodávajú, že tento typ bývania sa môže v mnohom podobať na 

autonómnu domácnosť mladého dospelého. Viac než predpoklady by bolo u tohto typu bývania 

vhodnejšie uskutočniť podrobnejší vhľad ako napríklad monitorovanie počtu návštev u rodičov pre 

presnejšie vydelenie kategórie. 

Súčasným mladým dospelým je venovaná pozornosť mnohých vedných odborov, nakoľko súčasné 

generácie postupne preberú zodpovednosť za budúcnosť spoločnosti. V dnešnej dobe je vo 

všeobecnosti kladený väčší dôraz na individualitu, a tak na rozumné rozmyslenie si budúceho 

smerovania dospelého života a experimentovanie s možnosťami môže vyžadovať určité obdobie 

ranej dospelosti, než sa mladý dospelý človek rozhodne a ustáli. Avšak z literárne prehľadovej časti 

považujem za alarmujúce, keď niekoľko štúdií s mladými dospelými referovalo ich strach 

a neochotu z nadobudnutia dospelosti (napríklad Smith et al., 2016). Preskúmanie hlbších príčin 

týchto pocitov by mohlo byť námetom pre ďalšie psychologické výskumy. 

V práci nebolo jednoznačne preukázané, že fyzické osamostatnenie predstavuje manifestáciu 

psychického osamostatnenia (napríklad Macek et al., 2007; Leopold et al., 2012; Kins et al., 2009; 

Sassler et al., 2008). Fyzické a psychické osamostatnenie sa javia ako postupne nadobúdané 

procesy, ktoré zvyčajne, ale nie nevyhnutne, prebiehajú súbežne. Tempo ich postupného 

nadobúdania je individuálne, vysvetľované v práci bližšie popísanými kultúrnymi tendenciami 

a objektívnymi a subjektívnymi faktormi. Po nadobudnutí určitého štádia autonómie sa môže 

vyskytnúť regres v podobe návratu k rodičom na rôzne dlhé obdobie, zvyčajne mladými dospelými 

očakávané ako krátkodobé riešenie. Odporúčaním pre ďalšie výskumy by mohlo byť použitie 

longitudinálnych výskumov, ktoré dokážu podrobne zachytiť toto individuálne tempo fyzického 

a psychického osamostatnenia sa a prípadných regresov.  
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Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zhrnúť a popísať aktuálne poznatky k téme osamostatňovania 

mladých dospelých fyzicky a psychicky od rodičov a ich domácnosti. Poznatky boli čerpané 

prevažne zo zahraničných výskumov uskutočnených v kultúrach západnej spoločnosti, avšak 

v texte boli spomenuté aj štúdie uskutočnené s respondentami z Indie, Kórey a Japonska. 

Zameranie práce bolo popísať súčasný, zdanlivo globálny fenomén odkladania dospelosti a s ním 

aj odchod z domácnosti rodičov do čoraz vyššieho veku a vymenovať možné dôvody tohto 

odďaľovania. V práci sú zdôvodnené najrôznejšie faktory, ktoré môžu prispievať k odďaľovaniu 

osamostatnenia do vyššieho veku, ako sú napríklad kultúrne očakávania, ekonomické faktory ako 

nedostatočne platená práca, neochota mladých dospelých pre opustenie konformnej domácnosti 

rodičov, neochota rodičov umožniť dospelým potomkom osamostatniť sa a podobne.  

Návrh výskumného projektu si vytýčil za cieľ náhodne vyzbierať reprezentatívnu vzorku 

respondentov v posledných ročníkoch štúdia stredných škôl z dôvodu skorého nadviazania 

kontaktu a jeho udržanie v rámci trvania mladej dospelosti. Počas trvania štúdie by sa 

u respondentov zaznamenával typ bydliska, subjektívne vnímaný pocit nachádzania sa vo 

vynorujúcej dospelosti, vnímaná rodičovská podpora autonómie a vnímaná rodičovská kontrola. 

Prínos výskumu by bol predovšetkým za zmapovanie daných faktorov u Slovenských mladých 

dospelých, keďže aktuálnych výskumov na tému vynorujúcej dospelosti a trendov 

osamostatňovania sa je na Slovensku nedostatočný počet. 

Súčasné zmeny v osamostatňovaní sa mladých dospelých a vo všeobecnosti posúvanie 

nadobudnutia dospelých rolí do čoraz vyššieho veku sa celosvetovo teší veľkej pozornosti 

mnohých vedeckých disciplín. Nemožnosť dosiahnutia plného statusu dospelého však nie vždy 

závisí len od vonkajších faktorov, ale ako bolo v práci popísané, v niektorých prípadoch je 

nadobudnutie dospelosti odmietané z dôvodu pohodlnosti mladých dospelých a dokonca aj kvôli 

pocitom nepripravenosti a strachu z dospelosti. Psychologické výskumy však ešte zďaleka túto 

tému plne nevyčerpali a je na mieste predpoklad prílevu ďalších poznatkov v priebehu minimálne 

najbližších niekoľko rokov.  
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Prílohy 

Tabuľka 1 

 

Priemerný vek odchodu z rodičovskej domácnosti v roku 2015 (Eurostat, 2016). 

  

Countries (2015) Average Men Women

1 Sweden 19,7 19,7 19,6

2 Denmark 21,1 21,5 20,8

3 Finland 21,9 22,6 21,1

4 Luxembourg 23,1 23,8 22,3

5 Estonia 23,6 24,1 23,1

6 Netherlands 23,7 24,5 22,9

7 Germany 23,8 24,6 22,9

8 France 23,9 24,8 23

9 United Kingdom 24,4 25,3 23,6

10 Belgium 25 25,8 24,1

11 Austria 25,5 26,6 24,3

12 Lithuania 25,6 26,5 24,7

13 European Union (28 countries) 26,1 27,2 25,1

14 Ireland 26,3 27,1 25,6

15 Czech Republic 26,5 27,6 25,4

16 Turkey 27,3 29,8 24,9

17 Hungary 27,5 28,6 26,3

18 Latvia 27,5 28,8 26,1

19 Romania 27,9 30 25,6

20 Slovenia 28,2 29,2 27,2

21 Poland 28,3 29,4 27,1

22 Cyprus 28,4 29,3 27,5

23 Bulgaria 28,7 30,5 26,8

24 Portugal 28,9 29,7 28,2

25 Spain 29 30,1 28

26 Greece 29,4 30,8 28

27 Italy 30,1 31,3 29

28 Slovakia 30,9 32,4 29,5

29 Malta 31,1 32,1 29,9

30 Croatia 31,4 33 29,6

31
Former Yugoslav Republic of 

Macedonia
31,7 35,7 27,5
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Tabuľka 2 

 

Percentuálny podiel dospelých vo veku 20 až 24 žijúcich mimo domácnosť rodičov pre rok 2013 

(Eurostat, 2015). 

  

Countries (2013) Total 20 - 24 Men Women

1 Denmark 83,8 81,2 86,3

2 Finland 71,5 59 84,7

3 Norway 71,3 67,5 75,2

4 Sweden 61,9 55,6 69,1

5 Iceland 44,8 40,3 49,9

6 United Kingdom 43,5 32,5 54,8

7 France 41,8 34,5 49

8 Netherlands 39,4 32,5 46,1

9 Estonia 35,5 31,1 40

10 Austria 29,5 22,5 38,2

11 European Union (28 countries) 26,6 20,1 33,5

12 Ireland 25,3 22,4 28,3

13 Greece 24,3 15,8 32,6

14 Lithuania 21,8 16,5 28,1

15 Germany 21,6 14,2 30,3

16 Latvia 21,5 15 28,7

17 Belgium 21,1 15,1 26,6

18 Bulgaria 18,3 12 24,7

19 Hungary 17,4 11,9 23,2

20 Switzerland 17,4 16 18,9

21 Portugal 16,4 13,3 19,6

22 Romania 15,2 6 24,6

23 Czech Republic 14,8 9,8 20

24 Luxembourg 14,7 8,4 21,3

25 Serbia 14,1 6,3 22,3

26 Poland 13 7,2 19,1

27 Cyprus 12,6 8 17,3

28 Spain 12,1 10 14,4

29 Croatia 11,1 7,2 15

30 Slovenia 10,8 7,4 14,6

31 Italy 8,8 5,8 11,8

32 Malta 7,5 6,4 8,7

33 Slovakia 6,1 3,6 8,9
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Tabuľka 3 

 

Percentuálny podiel dospelých vo veku 25 až 29 žijúcich mimo domácnosť rodičov pre rok 2013 

(Eurostat, 2015). 

  

Countries (2013) Total 25-29 Men Women

1 Denmark 97,6 95,8 99,2

2 Finland 94,7 92,5 97,1

3 Norway 94,1 93,3 95,3

4 Sweden 93,3 90,6 96,2

5 France 83,2 78,5 87,7

6 Netherlands 82,9 74,7 91,3

7 Iceland 82 76,2 87,5

8 United Kingdom 80,2 75 85,3

9 Switzerland 73,9 63,7 83,9

10 Germany 73,4 63 83,6

11 Belgium 72,6 64,3 80,7

12 Estonia 70,9 67,2 74,7

13 Luxembourg 69,1 60,9 77,1

14 Austria 68,4 57,4 80,2

15 Ireland 63,5 54,2 71,6

16 Lithuania 61,6 52,4 70,6

17 European Union (28 countries) 60,9 52,8 69,1

18 Latvia 59,8 50,1 70

19 Czech Republic 52,5 42,4 63,4

20 Cyprus 49,7 38,3 61,1

21 Spain 46,2 40,1 52,1

22 Poland 44,1 35,1 53,3

23 Bulgaria 42 29,1 55,6

24 Malta 40,6 28,3 53,4

25 Portugal 39,9 33,2 46,7

26 Slovenia 39,9 30,6 49,6

27 Romania 39,6 25 55,9

28 Hungary 34,1 23 45,5

29 Italy 34,1 26,5 42,2

30 Serbia 34,1 18,8 49,2

31 Greece 32 23,9 40,7

32 Croatia 29,7 20 39,7

33 Slovakia 27 17,8 37,3
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Bývanie 1 

Typy otázok na bývanie mladých dospelých, použité v štúdii Kins et al., (2009), preložené z 

angličtiny: 

1. V súčasnosti bývam: 

a) s rodičmi, 

b) s jedným rodičom, 

c) s partnerom, 

d) v študentskom apartmáne, 

e) na internáte, 

f) iné: .................................... 

2. Už ste niekedy žili minimálne po dobu pol roka mimo domácnosť rodičov? 

a) áno, 

b) nie, 

c) iné: ........................ 

3. Ak v súčasnosti nebývate pri rodičoch, odhadnite prosím vzdialenosť Vášho súčasného bydliska 

od bydliska Vašich rodičov: 

a) v pešej vzdialenosti, 

b) v susednom meste, 

c) medzi 20 km až 50 km, 

d) medzi 50 km až 100 km, 

e) viac ako 100 km. 

4. Ak bývate mimo domácnosť rodičov, skúste prosím odhadnúť, ako často zvyknete v domácnosti 

rodičov prespať: 

a) niekoľkokrát do týždňa, 

b) raz do týždňa, 

c) raz za mesiac, 

d) výnimočne, 

e) nikdy 

f) iné: ..................................  
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Dotazník 1 

Dotazník pre zistenie dimenzií vynorujúcej dospelosti:  Inventory of the Dimensions of Emerging 

Adulthood (The IDEA) (Reifman, Arnett & Colwell, 2007), preložené z angličtiny. 

Prieskum náhľadu na život 

Najprv sa zamyslite nad súčasným obdobím Vášho života. Pod pojmom súčasné obdobie rozumejte 

prítomnosť a pár rokov do minulosti a budúcnosti a ako sa Vám javia. V skratke majte na pamäti 

zhruba 5 rokov, v ktorej je prítomnosť uprostred tohto obdobia. 

Pre každý výrok prosím zaznačte odpoveď v jednom z obdĺžnikov, ktorý tak bude vyjadrovať 

stupeň Vášho súhlasu alebo nesúhlasu s daným výrokov o súčasnom období Vášho života. Ak 

napríklad mierne súhlasíte, že súčasné obdobie Vášho života je obdobie objavovania, tak potom 

zaznačte odpoveď do stĺpca označeného Mierne súhlasím (3) v rovnakom riadku ako bol uvedený 

daný výrok. 

Uistite sa, že v každom riadku zaznačíte práve jednu odpoveď. 

 

škále (1 = veľmi nesúhlasím, 2 = mierne nesúhlasím, 3 = mierne súhlasím, 4 = veľmi súhlasím). 

Je súčasné obdobie Vášho 

života obdobím... 

Veľmi 

nesúhlasím 

(1) 

Mierne 

nesúhlasím 

(2) 

Mierne 

súhlasím 

(3) 

Veľmi 

súhlasím 

(4) 

1. obdobím mnohých možností?     

2. obdobím objavovania?     

3. obdobím zmätku?     

4. obdobím experimentov?     

5. obdobím osobnej slobody?     

6. obdobím obmedzovaním 

pocitov? 

    

7. obdobím zodpovednosti za 

seba? 

    

8. obdobím stresu?     

9. obdobím nestability?     

10. obdobím optimizmu?     

11. obdobím vysokého nátlaku?     

12. obdobím pre zistenie kto 

skutočne ste? 

    

13. obdobím pre usadenie sa?     

14. obdobím zodpovednosti za 

druhých? 

    

15. obdobím nezávislosti?     

16. obdobím otvorených volieb?     

17. nepredvídateľným obdobím?     

18. obdobím záväzkov 

k druhým? 
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19. obdobím samostatnosti?     

20. obdobím mnohých starostí?     

21. obdobím pre vyskúšanie 

nových vecí? 

    

22. obdobím pre zameranie sa na 

seba? 

    

23. obdobím pre oddelenie sa od 

rodičov? 

    

24. obdobím pre definovanie sa?     

25. obdobím pre plánovanie 

budúcnosti? 

    

26. obdobím pre hľadanie 

zmyslu? 

    

27. obdobím pre rozhodovanie 

sa o vlastných hodnotách 

a presvedčeniach? 

    

28. obdobím pre naučenie sa 

myslieť za seba? 

    

29. obdobím pre považovanie sa 

za dospelého v niektorých 

veciach a iných nie? 

    

30. obdobím pre postupné 

stávanie sa dospelým? 

    

31. obdobím, kedy si nie ste istí, 

či ste dosiahli plnú dospelosť? 
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Inventár 1 

Inventár pre zistenie subjektívne vnímanej rodičovskej podpory, verzia pre vysokoškolákov: 

Autonomy-Support subscale of the Perceptions of Parents Scale (POPS) (Robbins, 1994), 

preložený z angličtiny aj s priloženými inštrukciami: 

 

Moja mienka o rodičoch 

Odpovedzte prosím na nasledujúce tvrdenia týkajúce sa Vašej matky alebo otca. Ak nemáte kontakt 

s jedným zo svojich rodičov (napríklad s otcom), avšak vo Vašom dome žije ďalší dospelý 

rovnakého pohlavia (napríklad nevlastný otec), tak prosím odpovedajte na tvrdenia o tomto 

dospelom človeku. 

Ak nemáte kontakt s jedným zo svojich rodičov a ani pri Vás nežije iný dospelý rovnakého 

pohlavia, tak ponechajte tvrdenia k tomuto rodičovi prázdne. 

Prosím použite nasledujúcu hodnotiacu škálu: 

     1       2       3       4       5       6     7 

vôbec                                                                trochu                                                           úplne 

nesúhlasí                                                          súhlasí                                                          súhlasí 

 

Najprv tvrdenia o Vašej matke. 

1. Zdá sa, že moja matka vie, čo si myslím o určitých veciach. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Moja matka sa mi pokúša hovoriť ako narábať so životom. 

 1 2 3 4 5 6 7 

3. Moja matka si nájde čas pre rozhovor so mnou. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Moja matka ma akceptuje a má ma rada takého aký som / takú aká som. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Kedykoľvek je to možné, tak mi matka umožňuje vybrať si sám/sama čo mám robiť. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Nezdá sa, že by na mňa matka často myslela. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Moja matka mi jasným spôsobom vyjadruje svoju lásku ku mne. 

1 2 3 4 5 6 7 
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8. Keď mám nejaký problém, moja matka načúva mojim názorom. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Moja matka trávi so mnou veľa času. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Pri mojej matke sa cítim byť výnimočný. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Moja matka mi umožňuje rozhodovať sa samostatne. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Moja matka sa zdá byť v mojej prítomnosti príliš zaneprázdnená. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Moja matka je voči mne často odmietavá a neprijímajúca. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Moja matka trvá na tom, aby som robil veci podľa nej mienky. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Moju matku moc nezaujímajú moje starosti. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Moja matka je zvyčajne rada, keď ma vidí. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Moja matka je zvyčajne ochotná pozrieť sa na určité veci z môjho uhlu pohľadu. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Moja matka vynaloží čas aj energiu aby mi pomohla. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Moja matka mi pomáha, aby som si sám/sama vybral/a vlastný smer života. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Moja matka sa zdá byť často zo mňa sklamaná. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Moja matka nie je moc citlivá k mnohým mojim potrebám. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Teraz nasledujú tvrdenia o otcovi. 

22. Zdá sa, že môj otec vie, čo si myslím o určitých veciach. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Môj otec sa mi pokúša hovoriť ako narábať so životom. 

 1 2 3 4 5 6 7 

24. Môj otec si nájde čas pre rozhovor so mnou. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Môj otec ma akceptuje a má ma rád takého aký som / takú aká som. 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Kedykoľvek je to možné, tak mi otec umožňuje vybrať si  sám/sama čo mám robiť. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Nezdá sa, že by na mňa otec často myslel. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Môj otec mi jasným spôsobom vyjadruje svoju lásku ku mne. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Keď mám nejaký problém, môj otec načúva mojim názorom. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Môj otec trávi so mnou veľa času. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Pri mojom otcovi sa cítim byť výnimočný. 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Môj otec mi umožňuje rozhodovať sa samostatne. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Môj otec sa zdá byť v mojej prítomnosti príliš zaneprázdnený. 

1 2 3 4 5 6 7 

34. Môj otec je voči mne často odmietavý a neprijímajúci. 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Môj otec trvá na tom, aby som robil veci podľa jeho mienky. 

1 2 3 4 5 6 7 
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36. Môjho otca moc nezaujímajú moje starosti. 

1 2 3 4 5 6 7 

37. Môj otec je zvyčajne rád, keď ma vidí. 

1 2 3 4 5 6 7 

38. Môj otec je zvyčajne ochotný pozrieť sa na určité veci z môjho uhlu pohľadu. 

1 2 3 4 5 6 7 

39. Môj otec vynaloží čas aj energiu aby mi pomohol. 

1 2 3 4 5 6 7 

40. Môj otec mi pomáha, aby som si sám/sama vybral/a vlastný smer života. 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Môj otec sa zdá byť často zo mňa sklamaný. 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Môj otec nie je moc citlivý k mnohým mojim potrebám. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Inventár 2 

Inventár pre zistenie subjektívne vnímanej rodičovskej kontroly: The Psychological Control Scale 

(PCS) (Barber, 1996), preložený z angličtiny. 

Moja matka (otec) je typ človeka, ktorý... 

1. ... mení tému, kedykoľvek chcem niečo povedať. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

2. ... dokončuje moje vety vždy keď rozprávam. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

3. ... ma často prerušuje. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

4. ... sa často správa, ako keby vedel, čo si myslím alebo cítim. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

5. ... by mi bol rád schopný vždy hovoriť, čo si mám myslieť alebo cítiť. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

6. ... sa vždy snaží zmeniť, čo cítim alebo si myslím o určitých veciach. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

7. ... ma viní za problémy ostatných členov rodiny. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

8. ... vynáša moje omyly z minulosti keď ma kritizuje. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

9. ... mi hovorí, že nie som verným alebo dobrým členom rodiny. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

10. ... hovorí o všetkých veciach, ktoré kedy pre mňa urobil/a. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 
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11. ... hovorí, že ak by mi na nej/ňom skutočne záležalo, tak by som neurobil/a určité veci, 

ktoré jej/mu spôsobujú starosti. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

12. ... je ku mne menej priateľský, ak nevidím veci jej/jeho spôsobom. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

13. ... sa bude vyhýbať pohľadu na mňa keď ju/ho sklamem. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

14. ... keď ublížim jej/jeho citom, prestane sa so mnou rozprávať, až kým ju/jeho opäť 

nepoteším. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

15. ... často mení svoje nálady keď sú pri mne. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

16. ... ku mne striedavo správajú milo a kriticky. 

1 (nesedí na ňu/neho)  2 (sedí aj nie)  3 (sedí na ňu/neho) 

 

 


