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Abstrakt 

Mnohí rodičia dnes stoja pred otázkami: Čo budú naše deti potrebovať do budúcnosti? Ako ich my, 

rodičia môžeme najlepšie pripraviť? Aké vlastnosti sa budeme snažiť prostredníctvom výchovy 

rozvíjať? Akými konkrétnymi spôsobmi sa o to budeme snažiť a ako často, ich budeme uplatňovať? 

Autorka príspevku sa snaží aktuálne tendencie rodičov hodnotiť z psychologického hľadiska, 

konfrontuje ich z názormi iných odborníkov a zamýšľa sa nad faktormi, ktoré tieto tendencie 

rodičov determinujú. 
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Sociokultúrálne, ekonomické a politické zmeny sa výrazne prejavujú aj v zmenách v rodiny, 

základnej bunky spoločnosti. Medzi konkrétne prejavy zmien v rodinách za posledné obdobie 

Drobná (1999) považuje predovšetkým narastajúci stres, nervozitu, podráždenosť, ktoré sa odrážajú 

na zhoršení kvality medziľudských vzťahov, minimalizáciou času, ktorí členovia rodiny trávia 

spoločne. Na základe analýzy získaných výskumných dát Naništová (2001) konštatuje, že 

každodenný život detí na Slovensku sa medzigeneračne líši a to v závislosti od sociálno-

kulturálnych a environmentálnych podmienok. Signifikantné rozdiely pri analýze hodnotenia 

výchovných preferencií rodičov o deti sa potvrdili nielen medzi vekovo najmladšími a najstaršími 

respondentmi, ale aj medzi generáciami, ktoré vyrastali v odlišných lokalitách, teda v meste alebo 

na vidieku. Z analýzy vyplýva, že v priebehu historického času nastáva zmena v starostlivosti 

rodičov o deti v oblastiach voľnočasových aktivít a záujmov, v emocionálnej opore, ktorú rodičia 

poskytujú deťom, v spoločne trávenom čase a v zabezpečovaní základných potrieb. 

 

Predmetom nášho záujmu je hľadať odpoveď na otázku, aké sú snahy, tendencie rodičov v dnešnej 

dobe pripraviť vlastné dieťa na život v budúcnosti. Čo je to vlastne budúcnosť? Časová dimenzia 

ktorá nasleduje po prítomnosti. Pojem budúcnosť v ľuďoch vyvoláva rôzne stavy. U niekoho 

radostné očakávanie toho neznámeho, čo bude nasledovať, u iných strach z toho, čo bude 

nasledovať. Niektorých ľudí, rodičov nevynímajúc sa zmocňuje syndróm hysterického strachu 

z budúcnosti, spojený s katastrofickou predstavou úplného zničenia života (Murphyová-Witttová, 

Stamerová-Brandtová, 2007). Je veľkou chybou vychovávať deti s predstavou očakávania skazy 

spoločnosti. Práve rodičia by mali deťom predkladať protiváhu, nie vo forme zaslepeného 

optimizmu a propagandy, ale vo forme dôvery v budúcnosť a v možnosti, ktoré so sebou prinesie. 

Adekvátna saturácia potreby otvorenej budúcnosti sa tak pre deti stane získania celoživotnej nádeje. 

Nielen dnes si rodičia kladú existenciálnu otázku, čím by mali rodičia vybaviť svoje dieťa do 

budúcnosti. V každej dobe sa rodičia snažili zabezpečiť pre svoje deti to najlepšie. Zdá sa, že dnes 

je veľmi ťažké nájsť odpoveď na túto otázku. Prečo? Pretože jedinou istotou je, že budúcnosť je 

neistá.  
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Rodičia v snahe vychovať svoje deti a pripraviť ich na život v budúcnosti, stoja pred neľahkou 

úlohou, pretože sami často nevedia, čo je vôbec správne a čo žiaduce. Nejeden rodič si kladie 

otázky typu: Je vhodné vštepovať dieťaťu hodnoty skromnosti, pracovitosti, poslušnosti tak ako ma 

to učili moji rodičia? Obstojí vôbec skromný, pracovitý a poslušný človek o 20-30 rokov v ľudskej 

spoločnosti? Čo sa mu podarí získať a čo stratiť? Alebo je vhodné, učiť dieťa od útleho veku ísť 

svojou vlastnou cestou, učiť ho mať „široké lakte“ a nehľadieť naľavo, ani napravo a ísť za svojím 

cieľom? A čo ak samo dieťa vo veku 7-9 rokov zistí, že tí, ktorí sú poslušní, skromní a pracovití, sú 

medzi ostatnými zosmiešňovaní a stoja v rade úplne vzadu?  

Každý rodič si nepochybne kladie otázku, čo môže urobiť pre svoje dieťa, aby mu zabezpečil 

optimálnu budúcnosť. Táto otázka v sebe skrýva to, čo sám rodič považuje za optimálne, žiaduce. 

Pri hľadaní odpovede na tieto otázky rodičia siahnu do vlastnej minulosti, či už vedome alebo 

nevedome. 

Frank Walton (1998), jeden z predstaviteľov individuálnej psychológie, spomína techniku, 

pomenovanú tzv. „pozoruhodné zistenia“. Ide o techniku, ktorá využíva autobiografickú pamäť 

rodiča za účelom porozumenia toho, prečo používa určitý štýl pri výchove deti. Aby terapeut získal 

potrebné informácie, položí rodičovi nasledujúcu otázku: „Niekedy v pubertálnom veku, alebo aj 

neskôr, je pre nás  ľudí veľmi bežné, že sa rozhliadame vo svojej rodine a prichádzame k istým 

záverom, ohľadom niektorých aspektov života, ktoré pokladáme za dôležité. Niekedy sú tieto 

závery pozitívne a my si vravíme: Skutočne sa mi páči určitý aspekt v živote mojej rodiny. 

Konkrétne: Páči sa mi, že sa rodičia snažili u nás budovať pozitívny vzťah k prírode, tým, že sme 

veľa času trávili v prírode. Avšak niekedy sú tieto závery negatívne a my si vravíme: Tento aspekt 

v živote mojej rodiny sa mi nepáči. To obmedzovanie osobnej slobody bolo v mojej rodine 

neznesiteľné. Keď raz vyrastiem, urobím všetko preto, aby sa takéto situácie v mojej rodine, ktorú 

si raz založím, neopakovali. A ako tak rozmýšľate o živote vo vašej rodine, keď ste mali jedenásť, 

trinásť či viac, k akým záverom ste došli? Tieto závery môžu byť pozitívne, tieto závery môžu byť 

aj negatívne.“ 

Práve prostredníctvom negatívnych záverov klient odhalí isté situácie, podmienky alebo určitý druh 

problémov, ktorým čelí v súčasnej rodine. Pozitívne závery zasa ukážu terapeutovi, o čo sa rodič vo 

svojom živote snaží. Tieto informácie umožnia terapeutovi poodhaliť súkromnú logiku, ktorú tvorí 

komplex presvedčení, mimochodom aj presvedčenia, z ktorých rodič vychádza pri voľbe 

výchovného štýlu i pri voľbe toho, čo pokladá ten ktorý rodič za podstatné, pri príprave svojho 

potomka do budúcnosti. Pri práci s rodičmi je veľmi dôležité spoznávať činitele vplývajúce na 

utváranie súkromnej logiky, ktorú tvorí komplex presvedčení o tom, kým človek je, čo pre neho 

znamenajú iný ľudia, aký je svet.  

Pri hľadaní odpovede ako najlepšie pripraviť dieťa do budúcnosti sa rodičia môžu oprieť aj o isté 

prognózy, predpovede toho, ako asi bude svet o pár rokov vyzerať. Murphyová-Whiteová 

a Stamerová-Bramdtová (2007) medzi základné schopnosti, či kompetencie potrebné pre úspešný 

život potomkov považujú tzv. „tvrdé fakty“ a  „mäkké schopnosti“ (soft skills). Do prvej skupiny 

zaraďujú:  

 

1. vzdelanie - podľa futurológa Matthiasa Horxa (in Murphyová-Whiteová a Stamerová-Brandtová, 

2007) naša spoločnosť sa v kratšom či dlhšom časovom horizonte premení na spoločnosť poznania 

a vedomosti sa stanú hlavnou surovinou budúcnosti, narastajúce vedomosti umožnia deťom 

orientovať sa v prívale nových informácií, vzdelanie stavia mosty medzi známym a neznámym. 

Vzdelanie umožni deťom v budúcnosti triediť veľké množstvo poznatkov, filtrovať, vyhodnocovať 

a selektovať informácie, osvojovať si nové vedomosti a učiť sa, priraďovať staré vedomosti 

k novým, používať vedomosti v praktickom živote, získavať špeciálne poznatky, cielene 

odovzdávať vedomosti ďalej, vytvárať si vlastný postoj, rozhodovať sa, poznávať svoje osobné 

šance a cielene ich využívať, viesť úspešný a naplnený život podľa svojich predstáv. K vzdelaniu 
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patrí široké spektrum všeobecných vedomosti, vedomosti o svete, schopnosť učiť sa samostatne, 

schopnosť čítať texty a porozumieť im, schopnosť písať texty, pochopenie techniky a životného 

prostredia, znalosti z matematika z prírodných vied, základné znalosti z dejepisu, umenia, literatúry, 

náboženstva, filozofie a etiky. 

 

2. sila osobnosti - na to, aby sa deti mohli v budúcnosti postaviť na vlastné nohy, musia sa vedieť 

presadiť a byť samými sebou, potrebujú zdravé sebavedomie, vysokú mieru sebaúcty a odolnosť, 

aby pri stretnutí sa s prekážkami nerezignovali pri prvom neúspechu. Ak rodičia dokážu prijať dieťa 

s jeho silnými i slabými stránkami, pomôžu mu rozvíjať jeho osobnostnú silu. Aby deti mali dobrý 

pocit zo seba, musia ho z nich mať najprv ich rodičia. Sila umožní deťom v budúcnosti prejavovať 

sa sebavedomo, reálne sa hodnotiť, všímať si vlastné city a emócie, vyrovnať sa s neúspechmi 

a nájsť si vo svete svoje miesto. 

 

3. pokrokový životný postoj – je takový, ktorý nepresadzuje osobný rast na úkor ostatných a ktorý 

sprostredkuje perspektívy, hodnoty, ktoré poslúžia mladým ľuďom ako vodítka, podľa ktorýho sa 

môžu orientovať.  

 

4. optimizmus - dôveru vo vlastné schopnosti, pozitívny optimistický postoj k životu. Len vďaka 

optimizmu a dôvere v okolitý svet môžu deti zvládnuť najväčšie výzvy budúcnosti a vyrovnať sa 

s čoraz komplikovanejšími problémami reality. Veľmi dôležité je u deti budovať odolnosť voči 

epidémii pesimizmu.  

 

5. nový spôsob myslenia - prísun informácii a globalizačné trendy spôsobia nepriehľadnosť sveta a 

ťažké posúdenie kvality veľkého množstva informácií, to si bude vyžadovať kriticko-strategické 

komplexné myslenie, komplexnosť myslenia umožní deťom dať informácie nielen do priamych, ale 

aj globálnych súvislostí, bude sa ceniť schopnosť kriticky sa pýtať, realisticky usudzovať odhaliť 

ilúzie, omyly, malo by sa rozvíjať strategické myslenie, na základe ktorého by dieťa pri 

jednotlivých činnostiach predvídalo šance a riziká, aj keď sú ešte nepravdepodobné,  

 

6. pripravenosť niesť riziká - potreba naučiť žiť deti aj v neistote, ktorú so sebou budúcnosť iste 

prinesie, 

 

7. zodpovednosť - pripraviť deti do budúcnosti znamená naučiť ich prevziať za seba 

zodpovednosť, vedieť sa o seba postarať, namiesto toho, aby čakali, že to urobí niekto iný. Mali by 

sa naučiť byť zodpovedné za seba, za iných, za spoločnosť a svet. 

 

8. solidarita a tolerancia - naučiť deti ochotne podať pomocnú ruku, mať zmysel pre 

spravodlivosť, ochotu urobiť niečo pre spoločnosť, čím vzniknú pevné väzby a trvalé vzťahy. 

Tolerancia je ďalším dôležitým predpokladom dobrej prípravy deti do budúcnosti, pretože 

v multikulturálnom svete si nemôžu dovoliť nenávisť k cudzincom. 

 

9. mierumilovnosť a skromnosť - by mala deti ochrániť pred tým, aby nepreceňovali seba i svoje 

vyhliadky, skromnosťou sa nemyslí nakupovanie lacných vecí, ale skutočná zdržanlivosť, ktorá 

vychádza z túžby po jednoduchosti. Čím väčšie možnosti bude život každému človeku prinášať, 

tým väčšie budú ponuky konzumu, médií a voľného času a o to viac budú terajšie deti potrebovať 

povedať nie. Bez skromnosti chýba vedomie zodpovednosti, solidarita.Len ten, kto bude schopný 

ustúpiť zo svojich požiadaviek a uspokojí sa s kompromisom, bude schopný žiť v mieri. Ochota 

riešiť vzájomné konflikty konštruktívne, nenásilne, otvára cestu novým možnostiam. Dôležitým 

predpokladom je vzájomné pochopenie.  
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Vyššie uvedené autorky hovoria o potrebe pripojiť k tzv. tvrdým faktom mäkké schopnosti, ktoré 

umožnia deťom využiť ich poznatky, otvárajú dvere, ľudské srdcia a horizonty, ukazujú nové cesty 

a možnosti, pomáhajú riešiť úlohy a problémy, prespievajú k porozumeniu a lepším medziľudským 

vzťahom, podporujú sebaorganizáciu, podporujú ústretovosť voči zmenám, otvárajú nám oči, aby 

sme vnímali svet a našich blížnych. Medzi tieto tzv. soft skills zaraďujú: flexibilitu, komunikačné 

schopnosti, mediálne kompetencie, kreativitu, tímového ducha, schopnosť riešiť konflikty, 

organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu. 

Vo svojom príspevku sme sa venovali skúmaniu toho, aké sú tendencie rodičov pripraviť svoje 

dieťa, resp. deti do budúcnosti. Opísali sme faktory, podmieňujúce vznik týchto tendencií aj 

v oblasti prípravy deti do budúcnosti. Za účelom poznania aktuálnych tendencií sme vytvorili 

dotazník, pozostávajúci z dvoch častí. V prvej časti sa rodič odpovedá na otázky týkajúce sa jeho 

pozitívnych i negatívnych záverov z tzv. pozoruhodných zisteniach, schopnosti a vlastnosti, ktoré sa 

u neho snažili jeho rodičia rozvíjať, miera vzájomného súladu rodičov respondenta pri rozhodovaní 

o tom, čo je pre život dôležité, posúdenie miery pripravenosti respondenta na život s súčasnosti, 

v druhej časti dotazníka sú otázky zamerané na hodnotenie vlastného dieťa, kde sme prevzali 

otázky testu Murphyovej-Wittovej, Stamerovej-Brandtovej (2007). Otázky toho testu sú zamerané 

na hodnotenie miery pripravenosti dieťaťa v tzv. „mäkkých schopnostiach“. Naším zámerom je 

získať odpovede od respondentov, oboch rodičov a podrobiť výskumné údaje štatistickej analýze. 

Naším cieľom bude na jednej strane zistiť aktuálny stav, porovnať výsledky v závislosti od pohlavia 

respondentov, skúmať ako sa ich vlastné životné skúsenosti v oblasti rodinnej výchovy podieľajú 

pri výbere toho, čo považujú za dôležité pre svoje dieťa.  

Zber výskumných údajom prebieha aj v tomto čase, z údajov, ktoré sa nám podarilo doposiaľ 

získať, možno respondentov na základe otázky: Aké schopnosti a vlastnosti považujú za dôležité pri 

príprave detí do budúcnosti rozdeliť do dvoch skupín. Tú prvú tvoria rodičia zameraní na hodnoty 

„MAŤ“, do druhej patria rodičia preferujúci hodnoty „BYŤ.“ Tento rozpor medzi hodnotami 

„MAŤ“ a „BYŤ“ odráža celkovú krízu spoločnosti súčasnej doby.  

 Veríme, že podrobná analýza výskumných údajov prinesie cenné zistenia nielen pre oblasť 

teoretickú, ale hlavný prínos očakávame v sfére praktickej, či už pri vzdelávaní rodičov alebo 

v terapii.  
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