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Abstrakt 

V príspevku približujeme sprevádzanie individuálnym vývinom dieťaťa rodičom, ktorý aktívne 

reflektuje požiadavky dieťaťa s využitím podmienok PCA (kongruencia, empatia, nepodmienené 

pozitívne prijatie). Uvedenú problematiku ilustrujeme príkladmi využitia týchto na človeka/dieťa 

zameraných podmienok významných pre vzťah a osobnostný rast dieťaťa otcom a matkou. V 

kontexte Rogersovho konceptu sebaaktualizácie vnímame uplatňovanie týchto kvalít vo vzťahu ako 

prostriedky rastu na ceste "stávania sa rodičom". 

 

Kľúčové slová 

Vzťah matky a otca k dieťaťu, na človeka zameraný prístup, empatické porozumenie, kongruencia, 

nepodmienený pozitívny prístup, zodpovednosť, vôľa. 

 

 

Úvod 

Narodenie vlastného dieťaťa je pre každého človeka bezpochyby veľká životná udalosť. Príchod 

nového života, pokračovania rodu, alebo vytúžené, mnohokrát až vymodlené dieťatko, prináša so 

sebou zmenu, ktorá sa prejavuje vo viacerých úrovniach. Tie viditeľné (či už fyziologické, alebo 

sociálne) sú pre okolie známe a v súlade so socio-kultúrnymi faktormi aj očakávané. Tie skryté, 

ktorým sa chceme v našom príspevku venovať, sa však odohrávajú veľakrát len v rodičoch 

samotných a menia mnohé postoje a zaužívané zvyky. Sú to zmeny, ktoré v kontexte Rogersovho 

pohľadu na človeka a najmä jeho filozofie medziľudských vzťahov vnímame ako proces rastu na 

ceste „stávania sa rodičom“. Radi by sme sa s Vami podelili o niekoľko skúseností a osobných 

zážitkov, ktoré sme sa na tejto ceste (procese) naučili a stále učíme. 

Keď žena zistí, že je tehotná, radikálne sa jej život začne meniť. Pripravuje sa na príchod nového 

života a už od prenatálneho vývinu so svojím budúcim potomkom nadväzuje kontakt. Ešte skôr, než 

dieťa uzrie svetlo sveta a začne komunikovať, vytvárajú si k nemu rodičia vzťah. Práve vzťah je pre 

nás jednou z dôležitých tém tohto zamyslenia sa a preto sa pri ňom na chvíľu zastavíme. 
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Vzťah rodič - dieťa 

Vzťah, tak ako ho vnímame, má potenciál existovať nezávisle od reakcií okolia. K tomuto 

presvedčeniu nás priviedli práce Rogersa (1996, 1998, 1999a, 1999b), i jeho nasledovníkov (napr. 

Mearns-Thorne, 1997; Merry, 2004; Meadows, 2002), ktorí rozvíjali filozofiu prístupu k človeku, 

známu pod skratkou PCA (Person Centered Approach – Prístup zameraný na človeka) v rôznych 

oblastiach života. V Meadowsovej (2002) teórii vzťahu nachádzame jedinečný pohľad  na vzťahy 

osobnosti. Konštatuje, že vzťahy sú interné, neexistujú medzi ľuďmi. Vzťahy sú lokalizované 

v osobnosti, pod „kožou“ človeka, a za ne preberá samotný človek aj zodpovednosť. 

Daseinsanalytické ponímanie vzťahu (Čálek, 2005) diferencuje vzťahy „ja-ty“ a „ja-ono“, pričom 

prvý z nich je ľudsky rovnocenným a úroveň vzťahovania má charakter modusu ľudského bytia 

bytosti, ktorý predpokladá vzájomné priznanie si zodpovedajúceho spôsobu bytia, pričom jeden 

človek sa stáva „miestom“, v ktorom môže ukazovať a osvedčovať ľudský spôsob bytia toho 

druhého. 

Mearns a Thorne (1997) upriamili pozornosť na lásku ako schopnosť milovať samého seba, ktorá je 

vlastne základným kameňom pomáhajúceho vzťahu. Uvedené prijatie samého seba bez podmienok 

je podľa nás základným kameňom akéhokoľvek vzťahu, či ide o terapeutický vzťah alebo osobný 

vzťah k partnerovi či dieťaťu. 

Plnohodnotný vzťah rodiča k dieťaťu (primárne matky – Verešová, 2006) po narodení sa stáva 

jadrom jeho zdravého vývinu. Pre zdravý vývin dieťaťa považujeme za významné všetky 

rozhodnutia rodiča od prvého momentu jeho vývinu. Napr.: rozhodnutie prijať dieťa, rozhodnutie 

milovať dieťa, rozhodnutie postarať sa o dieťa, ako aj rozhodnutie sprevádzať dieťa vývinom bez 

kladenia podmienok. Všetky tieto rozhodnutia sú vyjadrením postoja rodičov k dieťaťu, čo 

v kontexte Frommovho  (1994) ponímania vzťahu na úrovni „mať“ alebo „byť“ je predpokladom 

naplnenia rozhodnutia „byť“ s dieťaťom bez kladenia podmienok ocenenia. „Mať“ dieťa je potom 

predovšetkým odrazom biologického aktu, zatiaľ čo prijatie dieťaťa bez kladenia podmienok 

ocenenia a  dávanie lásky, opatery a starostlivosti, teda rozhodnutie „byť“ s dieťaťom vyjadruje 

živý, skutočný, pravdivý vzťah k  dieťaťu. 

Vychádzajúc z uvedených náhľadov na koncept vzťahov kladieme dôraz na vzájomnú prepojenosť 

vzťahu k sebe samému (ako rodičovi) a k druhému účastníkovi osobnej interakcie (dieťaťu). Rogers 

(1996, s.42) pod nápomocným vzťahom (nielen vzťahom terapeut - klient) rozumie vzťah, 

„...v ktorom aspoň jedna strana chce navodiť zrelosť, rast, vývin, lepšie fungovanie, lepšie 

zvládanie života u strany druhej.“ Rozhodnutie rodiča „byť“ s dieťaťom v ich vzájomnom vzťahu je 

potom kľúčovým predpokladom naplňovania uspokojovania potrieb dieťaťa (napr. potreba istoty, 

ochrany, kontaktu, emocionálnej saturácie a ďalšie). 

 

Podmienky PCA vo vzťahu rodič – dieťa 

Jedným z kľúčových predpokladov pre plnohodnotné fungovanie vo vzťahu je zabezpečenie 

podmienok, ktoré v roku 1957 C. Rogers prvý krát predstavil na verejnosti ako „nevyhnutné 

a postačujúce“. Z pohľadu terapeutického procesu ich možno uviesť nasledovne: medzi klientom 

a terapeutom je psychologický kontakt, klient je spočiatku v stave inkongruencie a kongruentný, 

nepodmienene pozitívne prijímajúci terapeut, ktorý prejavuje empatické pochopenie klientovho 

sveta dosahuje (aspoň v minimálnej miere) potvrdenie empatického porozumenia 

a nepodmieneného pozitívneho prijatia zo strany klienta (Cain-Seeman, 2006). 
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Vedno s C. Rogersom (1999) sme hlboko presvedčení, že filozofia medziľudských vzťahov 

obsiahnutá v jeho prístupe ku klientovi (človeku) sa dá aplikovať na všetky situácie v ktorých sú 

ľudia. Zabezpečenie základných podmienok PCA vo vzťahu rodiča a dieťaťa je potom tým 

najcennejším darom, aký môžu rodičia svojim potomkom dať. 

 

Prvou z uvedených podmienok je nadväzovanie kontaktu. Možno ju interpretovať ako existenciu, 

prítomnosť kontaktu medzi dvoma ľuďmi, kedy jeden ovplyvňuje druhého čo indikuje ich 

vzájomná výmena. Vychádzajúc z práce Sollárovej (2005), je poskytovanie vzťahu s takým druhom 

kvalít umožňujúcich prejaviť sebaaktualizačnú tendenciu, nanajvýš žiaduce najmä vo vzťahu rodič - 

dieťa. Ak je psychologické prostredie takto vyhovujúce, deti majú možnosť vlastným spôsobom 

objaviť zdroje potrebné pre rast. Hoci sa tento fakt zdá byť očividným v poradenskej situácii, 

v bežnom živote človeka je už vnímaný ako niečo „umelé“, dokonca „neprirodzené“. Sme 

presvedčení, že tieto tvrdenia platia, či už vo vzťahoch ku klientovi, so študentmi alebo 

podriadenými, s rodinou alebo deťmi. Terapeutický vzťah je len jedným z príkladov medziľudských 

vzťahov a je teda opodstatnené očakávať, že ak si rodič vytvorí k svojmu dieťaťu takýto vzťah, 

potom bude dieťa socializovanejšie, zrelšie a bude sa viac riadiť samo sebou. 

V tejto súvislosti musíme spomenúť pokrokovú prácu Garryho Proutyho, Metóda pre(d)terapie, 

ktorú vyvinul pre nadviazanie kontaktu s ťažko komunikujúcimi ľuďmi (Prouty, Van Werde, 

Pörtner, 2005). Carl Rogers metódu zrkadlenia Otta Ranka rozšíril na emocionálnu rovinu, aby 

presnejšie spoznal prežívanie svojich klientov a Prouty tento princíp rozviedol ešte ďalej 

a reflektovanie používa s cieľom pomôcť klientom nadviazať kontakt s realitou, so sebou samým 

ako i s druhými ľuďmi. V komunikácii rodiča s verbálne nekomunikujúcim, alebo ťažko verbálne 

komunikujúcim dieťaťom v prvých rokoch jeho života,  je práve nadviazanie kontaktu prvým 

a podstatným krokom k zblíženiu a rastu oboch strán prebiehajúcej interakcie. 

Rodičia (a primárne matka) sa už od prvých okamihov snažia komunikovať so svojim dieťaťom 

a porozumieť mu.  Prvými komunikačnými signálmi sú predovšetkým výrazové prejavy dieťaťa, 

plač, intenzita hlasových prejavov. Avšak všetky signály, ktoré dieťa vysiela, môžu rodičia zachytiť 

a reflektovať prostredníctvom empatického porozumenia obsiahnutého v 3 úrovniach 

psychologického kontaktu popisovaných Proutym (2005): 

1. úroveň - kontaktná reflexia – je na strane rodičov spojená s reflektovaním správania dieťaťa 

a ako prostriedok empatického porozumenia dieťaťa rodičmi (primárne matkou). Jej súčasťou 

(druhom) sú i situačná reflexia ako podnietenie kontaktu dieťaťa s realitou, tvárová ako podnietenie 

emocionálneho vyjadrovania, telová ako zrkadlenie telových prejavov, slovná ako empatické 

počúvanie smerujúce k rozšíreniu verbálneho prejavu dieťaťa a opakovaná reflexia ako predpoklad 

udržania kontaktu. Tieto techniky poskytujú v našom ponímaní dieťaťu komunikačnú sieť na 

rôznych úrovniach, ktorá mu dodáva istotu, že má dostatok príležitostí k tomu, aby mohlo 

kongruentne vyjadriť svoje prežívanie s vedomím, že jeho prejavy sú plne reflektované a prijaté. 

2. úroveň – kontaktné funkcie - na strane dieťaťa sú prostriedkom kongruentného vyjadrenia 

podstaty aktuálneho prežívania, a to u nekomunikujúceho dieťaťa prostredníctvom slov na úrovni 

emocionálnej a prostredníctvom bezprostredného kontaktu s realitou ako uvedomenie si „tých 

druhých“, s ktorými dieťa prichádza do kontaktu a reaguje na nich.  

3. úroveň – kontaktné správanie – predstavuje výsledný efekt posilňovania kontaktných funkcií 

prostredníctvom kontaktných reflexií. Kontaktné funkcie sa rozširujú z neverbálnej aj na úroveň 

verbálnej komunikácie a dieťa vyjadruje obsah prežívania slovami a vetami. 
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Kongruencia, alebo ozajstnosť, autentickosť s akou pristupujú rodičia k svojim deťom ponúka 

priestor, pre otvorenú a jednoznačnú komunikáciu smerujúcu k porozumeniu sebe i ostatným bez 

ohľadu na vek, pohlavie alebo sociálnu rolu. Práve naopak, bez akejkoľvek masky, osobnej fasády 

vo forme viac či menej osvojenej roly kompetentného a svetaznalého rodiča, prináša oslobodzujúci 

pocit blízkosti a jedinečnosti každej chvíle vo vzťahu s dieťaťom. Autentická komunikácia medzi 

rodičmi a deťmi zbližuje a vedie nielen dieťa, ale i rodiča na ceste, ktorú si mnohí pred nami už 

prešli a nezriedka ich stála veľa námahy a bolesti. Bolestivých skúseností si z nerovnocenných 

vzťahov odnášajú najviac práve deti, hoci úmysly ich rodičov mohli byť nanajvýš ušľachtilé 

a pozitívne. S týmito deťmi sa potom dostávajú do kontaktu pracovníci pomáhajúcich profesií 

a z osobných skúseností môžeme povedať, že takmer všetky problémy ktoré riešime sú úzko 

spojené práve s rodinou a vzťahmi v nej. Inkongruencie, vznikajúce ako diskrepancia medzi 

telesným a zmyslovým vnímaním organizmu a vedomým či nevedomým konceptom self bývajú 

prítomné v každodennej interakcii a prejavujú sa v komunikácii a správaní. 

Dieťa v stave inkongruencie je zraniteľné a anxiózne. Subjektívne dôležité vzťahy k blízkym 

ľuďom (primárne k rodičom) súvisiace s internalizáciou podmienok ocenenia potom vyúsťujú do 

presúvania vlastnej zodpovednosti na druhých a spoliehania sa viac na vonkajšie než vnútorné 

ocenenie. 

Paradoxne dieťa, už od momentu začiatku rozvoja svojich psychických funkcií (už v prenatálnom 

vývine) je vlastne plne kongruentným bytím, je plne kompetentným v kongruencii (čomu sa my 

dospelí mnohokrát učíme na rôznych psychologických výcvikoch), a schopným nevedome 

(spontánne) kompetentne otvorene prežívať. Socializáciou „neskazené“ dieťa dokáže na úrovni 

jednoty prežívania a správania vyjadriť vo svojich prejavoch to, čo v ňom v danej situácii na úrovni 

psychiky ako i telesných funkcií, či sociálneho kontaktu prebieha. Jeho správanie je jasné, úprimné, 

zrozumiteľné. Je majstrom harmonizácie a jednoty svojho prežívania a správania. 

V priebehu vývinu u dieťaťa prirodzene prichádza s rozvojom psychických funkcií k rozvoju 

sebauvedomovania a sebaúcty. Ako konštatuje May (2005), rastúce uvedomenie si svojho tela, 

želaní a túžob – proces, ktorý jasne súvisí s prežívaním identity- zvyčajne tiež prináša zvýšené 

ocenenie vlastného Ja ako bytosti a zvýšenú sebaúctu. Následne v druhej fáze prichádza (aj vo 

vývine dieťaťa- poznámka autorov) k premene na vedomie seba, pričom jej významnou súčasťou je 

vôľa. Treťou významnou dimenziou je úroveň vedomia, kedy prichádza k utvoreniu schopnosti 

rozhodovania uplatňovanej pomocou vôle s uvedomením si zodpovednosti za činy a žitia spojené 

s rozhodnutím. K uvedenému práve prostredníctvom praktizovania na dieťa zameraného postoja 

môžu smerovať rodičia pri sprevádzaní dieťaťa jeho vývinom v smere od túžob a uvedomenia toho 

čo chcem, cez uskutočňovanie vôľového aktu, až k rozhodnutiu spojenému s prijatím 

zodpovednosti za svoje voľby a konanie. 

Inkongruencie, ktoré sme už spomínali, majú príležitosť s rastúcim vplyvom sociálneho prostredia 

a učenia. Rozpory medzi základnými vrodenými potrebami a skúsenosťami dieťaťa počas utvárania 

sebaobrazu a sebapoňatia (mentálnej reprezentácie „ja“ v stránke poznania a hodnotenia seba, 

prežívania a citu seba a pohotovosti ku konaniu voči sebe a sebamotivácii) prinášajú podľa 

Vymětala a Rezkovej (2001) najskôr primárnu a neskôr sekundárnu inkongruenciu (čiastočne 

i úplne uvedomovanú).  

Ak by sme o kongruencii uvažovali ako o „stave bytia“ rodiča s dieťaťom, tak nepodmienené 

pozitívne prijatie môžeme, vychádzajúc z  Mearnsa a Thorna (1997), charakterizovať ako 

základný postoj, v ktorom si rodič hlboko cení ľudskosť a samotnú existenciu dieťaťa, bez ohľadu 

na jeho konkrétne správanie. Nepodmienené pozitívne prijatie je úzko prepojené so 

sebaaktualizáciou a hybnou, formatívnou tendenciou osobnosti. Freireová (2001) v súvislosti s už 
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existujúcimi psychologickými obranami a fasádami u dospelých poukazuje na potrebu prežívať 

nepodmienené pozitívne sebaprijatie, pretože rozsah tohto zážitku determinuje schopnosť prežívať 

nepodmienené pozitívne prijatie voči druhému, v našom prípade rodiča voči dieťaťu. 

Rovnako ako Rogers (1996, s.53), aj my (ako rodičia) sme si kládli nasledujúce otázky: „Dokážem 

akceptovať každú stránku jeho osobnosti, ktorú mi prezentuje? Dokážem ho prijať iba 

podmienečne, akceptovať niektoré aspekty jeho pocitov a potichu alebo otvorene neschvaľovať iné 

aspekty?“ Odpovede na ne sme nachádzali sami v sebe a v láske, ktorú zdieľame s našimi deťmi. 

Odmenou nezriedka býva prijatie a zníženie defenzívnych reakcií detí, ale i sebaprijatie, ktoré je pre 

akceptáciu dieťaťa rodičom ako plnohodnotného človeka nevyhnutné. 

Odklon od nepodmieneného pozitívneho prijatia (ak dieťaťu bolo vôbec niekedy dopriate), kladenie 

podmienok ocenenia a obmedzujúca výchova vedú k strate dôvery voči organizmovému ja (bližšie 

in: Mearns, Thorne, 1997), výsledkom čoho je u dieťaťa zmätok, neporozumenie a vzdialenie sa od 

podstaty svojho bytia. Takéto dieťa sa naučí, že má cenu len potiaľ, pokiaľ sa správa v súlade 

s očakávaniami významných osôb (primárne rodičov). Naopak, trvalé zaobchádzanie rodiča 

s dieťaťom ako s cennou osobou, bez ohľadu na to či spĺňa podmienky ocenenia, ktoré mu v živote 

stanovujú druhí, poskytuje dieťaťu bezpečné útočisko a vzor – model – slobodného fungovania vo 

vzťahoch.  

Spojitosť slobody  a slobodného rozhodnutia spája Frankl (1997) so zodpovednosťou. Podľa neho 

človek nie je len výsledkom dedičnosti a prostredia, ale výsledkom alebo dôsledkom jeho 

rozhodnutí (podobne aj Meadows, 2002). Človek je slobodný svojim postojom ku všetkým 

podmienkam, rozhoduje sa a uskutočňuje vlastnú vôľu. Miera slobody závisí pri praktickom 

rozhodovaní do značnej miery od toho, nakoľko slobodu človek prijme a zároveň prijme s ňou aj 

zodpovednosť. Meadows (2002) popisuje vôľu ako dimenziu, v ktorej je umiestnená suverenita 

ľudskej bytosti. S vôľou zároveň prichádza zodpovednosť. Akty vôle nie sú zapríčinené udalosti, 

ich podstatou nie je kauzálnosť, sú prvopríčinné. Prostredníctvom nich si ľudia tvoria svoj vlastný 

život. Akty vôle človeka nie sú večné, majú svoj začiatok, ich dôsledky však pretrvávajú. 

Dieťa je tak dôsledkom rozhodnutí rodičov (primárne matky) „mať“ dieťa a „byť“ s dieťaťom 

a v týchto rozhodnutiach je ukotvený aj ďalší rast a vývin bytosti, ktorej počiatok je v živote, 

prežívaní i akte vôle rodičov. Matkou a otcom stvorená bytosť rastie a vyvíja sa tak, ako ju 

sprevádzame - my rodičia - jej životom. Máme veľkú šancu poskytnúť jej všetky podmienky pre 

zdravý rast – nepodmienečne pozitívne ju prijať ako plne suverénnu bytosť, poskytnúť jej 

empatiu, empaticky jej porozumieť a sami kongruentne vyjadrovať svoje prežívanie („nehrať sa na 

kompetentných rodičov“ – byť samým sebou vo vzťahu k dieťaťu i partnerovi). Kumulovanie 

energie z takéhoto vzťahu k dieťaťu predpokladá u neho efektívne upevnenie a osvojenie zručností 

pre vzťah, ktorými sú kongruencia, empatické počúvanie, empatia a nepodmienené pozitívne 

prijatie (ďalej zručnosti PCA - ako zručnosti ich uvádzajú Meadows, 1999, Sollárová, 2005). Toto 

je predpoklad kompetencie vo vzťahu založenej na diverzite.   

 

Záver 

Uplatňovanie zručností PCA oboma rodičmi, teda prístup k dieťaťu cez nepretržité uplatňovanie 

zručností PCA pozitívne stimuluje u dieťaťa emocionálny vývin (uvedomovanie si a vyjadrovanie 

emócií a citov), kognitívny vývin (rozvoj myslenia a intelektových schopností) a vôľový vývin 

(uvedomovanie si toho, čo chcem v prepojení na vôľové rozhodnutie, slobodu a zodpovednosť). 

Kompetentné využívanie týchto zručností je potom prirodzene základom pre budovanie silného 

vzťahu založenom na prežívaní lásky, dôvery, blízkosti, vnútorného naplnenia a rovnováhy tak 
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v živote rodičov ako aj dieťaťa. Na dieťa zamerané socializačné prostredie, ktoré mu obaja rodičia 

poskytnú, umožní dieťaťu stať sa nezávislým od akéhokoľvek  prostredia, umožní mu byť a zostať 

plne autentickou bytosťou schopnou prijať diverzitu, umožní mu naučiť sa ponúknuť empatiu tým, 

ktorí sa chcú na svojej životnej púti posunúť dopredu a porozumieť každému, s kým sa rozhodne 

vytvoriť vzťah. Rodičia majú moc podporiť rozvoj dieťaťa ako plne fungujúcej bytosti s vnútorným 

centrom hodnotenia (organizmické hodnotenie ako vrodená múdrosť organizmu je predpokladom 

orientácie v sebe i vo svete - in Vymětal, Rezková, 2001), teda zdravej, emocionálne a sociálne 

kompetentnej osobnosti. Z nášho pohľadu (ako rodičov 2,5 ročného syna  a dvoch dcér – 12 a 3,5 

ročnej) je to úžasná perspektíva ich bytia. 
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