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Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

Úvod
Údaje medzinárodnej štúdie HBSC realizovanej v rokoch 2013-2014
na reprezentatívnej vzorke slovenských školákov (Madarasová
Gecková, Dankulincová, 2015) ukazujú, že viac ako dve tretiny rodičov
pätnásťročných školákov nikdy alebo len zriedka stanovuje pravidlá
ohľadom dĺžky sledovania televízie a používania internetu a viac
ako polovica rodičov nikdy alebo zriedka kontroluje dĺžku času stráveného po škole vonku. Zároveň približne tretina opýtaných pätnásťročných uvádza, že nikdy netrávia s rodičmi čas hraním hier, prechádzkami, či inými aktivitami vykonávanými mimo domova. V našej štúdii,
len jedna tretina dospievajúcich na začiatku adolescencie bola
zaradená do skupiny rodičov, ktorí ich kontrolujú (Bacikova-Sleskova,
Benka, Orosova, v tlači). V Českej republike došlo medzi rokmi 1991
a 2002 k zásadnému poklesu počtu adolescentov, ktorí percipujú
výchovný štýl svojich rodičov ako „stredne a silne riadený“ (u chlapcov
39% v roku 1991 verzus 13% v roku 2002, u dievčat 55% v roku 1991
verzus 18% v roku 2002) (Gillernová, 2009). Hoci nemáme novší údaj,
zo skúsenosti môžeme predpokladať, že tento trend sa nezmenil
a zároveň, že je veľmi podobný i na Slovensku.
Môžeme len diskutovať o možných dôvodoch pomerne nízkej miery
uplatňovanej rodičovskej kontroly v súčasnosti. Svoju úlohu nepochybne hrajú mnohé spoločenské zmeny, tlak na výkon, množstvo
rôznorodých podnetov, ktoré rodič musí spracovávať, nedostatok času
a únava. S nedostatkom času a únavou môže súvisieť istá apatia,
nevôľa alebo neschopnosť dieťa riadiť, kontrolovať. Do úvahy však
musíme brať i vedomé rozhodnutie rodičov nepristupovať k dospievajúcim z pozície moci, nezasahovať príliš autoritársky do ich života,
podporovať ich samostatnosť a rastúcu potrebu autonómie.
V mnohých prípadoch však táto snaha rodičov vyústi do nadmernej
voľnosti, nedostatku štruktúry a pravidiel, často až nezáujmu o dieťa,
ktoré v konečnom dôsledku so sebou prináša mnohé negatívne dôsledky pre dospievajúceho. Na druhej strane, i nadmerná kontrola dospie-
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vajúcich môže byť skôr kontraproduktívnou a mať negatívne dôsledky.
Dôležitou sa preto stáva otázka, do akej miery a akým spôsobom má
rodič uplatňovať kontrolu, aby čo najefektívnejšie podporil optimálny
vývin dospievajúceho.
Hlavným cieľom predkladanej monografie je preto prezentovať slovenskému čitateľovi súčasný stav poznania v oblasti psychológie rodičovskej kontroly a jej dôsledkoch pre mnohé aspekty vývinu dospievajúceho a zároveň prezentovať výsledky výskumu realizovaného na reprezentatívnej vzorke slovenských dospievajúcich v období skorej adolescencie. Problematika rodičovskej kontroly je v slovenskom kontexte
spracovávaná len okrajovo ako súčasť výskumu výchovných štýlov.
Bližšia analýza jej foriem a dôsledkov v slovenskom prostredí chýba.
Výsledky štúdií prezentovaných v empirickej časti monografie môžu
obohatiť poznanie v oblasti rodičovskej kontroly v nasledujúcich
oblastiach: (1) Väčšina doteraz publikovaných štúdií bola realizovaná
medzi staršími adolescentmi, prípadne zahŕňala širšie vekové rozpätie
respondentov od začiatku po koniec dospievania. V prezentovaných
štúdiách sa zameriame na vekovo homogénnu vzorku dospievajúcich
v období skorej adolescencie, ktoré je charakterizované začiatkom
transformácie vzťahu dospievajúceho a rodiča. Rodič je v tomto období
nútený zvážiť mieru a formu kontroly, ktorú bude voči dospievajúcemu
uplatňovať. (2) Analýzy budú realizované aj na údajoch získaných
od matiek a otcov dospievajúcich. Údaje od rodičov, a špecificky
od otcov, bývajú vo všeobecnosti vo výskume menej časté, na Slovensku sú absentujúce. (3) Väčšina predchádzajúcich štúdií brala pri analýzach do úvahy len jednu z mnohých foriem rodičovskej kontroly.
Chýbajú informácie o pôsobení rôznych foriem kontroly a ich vzájomných interakciách. (4) V práci rozšírime pohľad na problematiku rodičovskej kontroly využitím kombinácie na osobu orientovaného
a na premennú orientovaného prístupu.
Predkladaná monografia vznikla ako vyústenie dlhodobého výskumného zamerania autorky na problematiku úlohy rodičov vo vývine
dospievajúcich v rôznych jej kontextoch. Práca je čiastkovým výstupom
6
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projektu VEGA 1/0623/17 „Analýza sociálno-osobnostných charakteristík dospievajúcich a indikátorov rizikového správania v kontexte
rodinných procesov.“ podporeného Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu. Zároveň je súčasťou rozsiahlejšieho výskumného
zámeru Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia
Filozofickej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (projekt APVV-15-0662).
Monografia je členená do deviatich kapitol. Prvých sedem kapitol
je teoretického charakteru. V úvodnej kapitole sa zameriame
na niektoré špecifiká vzťahu adolescent-rodič a popíšeme, k akým
zmenám v tomto vzťahu v období dospievania dochádza. V druhej
kapitole prezentujeme konštrukt rodičovskej kontroly a ukotvíme
ho v niekoľkých sociálno-osobnostných teóriách a v kontexte problematiky všeobecných výchovných štýlov. Tretia kapitola je zameraná
na dve základné formy kontroly: behaviorálnu a psychologickú a ich
vzájomné prelínanie. V štvrtej kapitole definujeme pojem štruktúra
ako jedna z foriem rodičovskej kontroly. Piata kapitola zhŕňa aktuálne
poznatky orodových rozdieloch vuplatňovaní rodičovskej kontroly.
V šiestej kapitole sú prezentované faktory súvisiace s uplatňovaním
kontroly - faktory na strane dieťaťa, na strane rodiča a kontextuálne
faktory. V záverečnej, siedmej kapitole teoretickej časti diskutujeme
problematiku existencie diskrepancií v percipovaní kontroly medzi
dospievajúcimi a ich rodičmi.
Empirickú časť monografie predstavuje ôsma kapitola, ktorá
prezentuje výsledky nášho aktuálneho výskumu rodičovskej kontroly
a je členená na tri vzájomne súvisiace štúdie. V prvej štúdii sa zameriavame na všeobecný popis troch foriem kontroly a ich vzťah k ďalším
premennými súvisiacimi s adolescentom i so širšími rodinnými
procesmi. V druhej štúdii využívame na osobu orientovaný prístup
(ako doplnok k na premennú orientovanému prístupu použitému
v štúdii 1) a identifikujeme prirodzene sa vyskytujúce výchovné štýly.
V tretej štúdii prezentujeme diskrepancie v percipovaní rodičovskej
kontroly. V záverečnej, deviatej kapitole monografie zhrňujeme
a diskutujeme teoretické i empirické poznatky.
7

1. Rodičia ako významný faktor
socializácie dospievajúcich
„Jasné, že ich mám rád. Sú to predsa moji rodičia. Či ma
niekedy hnevajú? A keby len niekedy!“
(chlapec, 15 rokov)1
„Ako správni rodičia majú nado mnou kontrolu. Som rada,
že sú takí, akí sú. Niekedy prísni, ukričaní, inokedy zábavní
a milí.“ (dievča, 15 rokov)
„Kamarátka Saša ma taký kamarátsky vzťah s rodičmi,
chodia na výlety, nakupovať, rozprávajú sa o všetkom...
Niekedy mi aj jej ocko vysvetlí matiku, keď niečomu nechápem, lebo môj oco mi nevie nič vysvetliť. A určite sú jej rodičia
prísnejší ako moji. Keď ide Saša vonku musí prísť v určitý čas
a keď sa ja opýtam môjho otca tak povie, že je mu
to v podstate jedno.“ (dievča, 16 rokov)

Vplyv rovesníkov v období adolescencie rastie. Dospievajúci s nimi
trávia stále viac času (Lam, McHale, Crouter, 2014; Larson et al., 1996)
a priatelia sa postupne stávajú najvýznamnejším zdrojom sociálnej
opory v tomto období (Snopek, Hublová, 2008). Mnohé výskumné
zistenia však svedčia o tom, že i napriek významnému vplyvu rovesníkov rodičia zostávajú i v období dospievania významným faktorom
socializácie a individuácie adolescentov. Novo nadobudnuté rovesnícke
vzťahy sú skôr komplementárne, nie nahradzujúce vzťahy s rodičmi
(Smetana, Campione-Barr, Metzger, 2006). Ukazuje sa, že záujmy,
hodnoty a preferencie, ktoré adolescent zdieľa s rovesníkmi,
sú do značnej miery vytvorené a ustálené ešte skôr, ako sa dospievajúci
s nimi dostane do intenzívnejšieho kontaktu, teda pred nástupom
dospievania (Darling, Cumsille, 2003; Steinberg, 2001). To naznačuje
nezastupiteľné miesto rodičov vo formovaní dospievajúceho aj v kon1
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Citáty dospievajúcich, ktoré sú v monografii použité, pochádzajú z rozhovorov,
ktoré realizovali študentky medziodborového štúdia psychológie na Filozofickej
fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach v rámci predmetu Vývinová psychológia
pre medziodbor v akademickom roku 2017/2018.
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takte s novými, respektíve širšími socializačnými vplyvmi. Steinberg
(2001) poukazuje na fakt, že práve vystavenie adolescenta vonkajším
vplyvom rovesníkov a mnohých inštitúcií robí rodičov obzvlášť
dôležitými. Rodičia môžu tvoriť bezpečné prostredie, do ktorého
sa dospievajúci vracia v situáciách, kedy je okolité prostredie príliš
stresujúce.
Vzťah medzi dospievajúcim a rodičom prechádza v tomto období
zmenami. Viacerí autori zastávajú názor, že fyzické, kognitívne
a sociálne zmeny súvisiace s nástupom puberty majú potenciál destabilizovať vzťah medzi dospievajúcim a rodičmi, a teda priamo provokovať
zmeny. Nástup puberty súvisí s vyššou potrebou autonómie
adolescenta, zvýšenou konfliktovosťou medzi dospievajúcim a rodičom
a s nižšou mierou blízkosti vo vzťahu (Laursen, Collins, 2009). Mnohé
štúdie konzistentne ukazujú, že v priebehu adolescencie dochádza
k poklesu v kvalite vzájomného vzťahu medzi dospievajúcim
a rodičom. Zdá sa, že najmä medzi skorou a strednou adolescenciou
dochádza k poklesu vnímanej sociálnej opory zo strany matiek i otcov
(De Goede, Branje, Meeus, 2009; Shanahan et al., 2007); poklesu
vnímanej kvality vzťahovej väzby (van Eijck et al., 2012) a percipovanej
rodičovskej vrelosti (McGue et al., 2005). Zároveň na začiatku
adolescencie rastie intenzita a frekvencia konfliktov medzi dieťaťom
a rodičom (De Goede, Branje, Meeus, 2009; McGue et al., 2005).
Významné zmeny nastávajú i v miere, s akou sú rodičia priamo
angažovaní v každodennom živote svojich detí. Popri zníženom čase,
ktorí dospievajúci priamo trávia s rodičmi, majú zároveň zvýšenú
tendenciu utajovať pred nimi informácie o tom, čo robia vo svojom
voľnom čase (Keijsers et al., 2009; Keijsers et al., 2010). To prirodzene
súvisí i s postupným poklesom informácií, ktoré rodičia o voľnočasových aktivitách adolescenta majú (Nilsson, 2016; Keijsers, Poulin,
2013). K podobným výsledkom dospeli i autori nedávnej metaanalýzy,
ktorí sa zamerali špecificky na zmeny v oblasti rodičovskej kontroly
(Lionetti et al., v tlači). Analýzou 31 longitudinálnych štúdií poukázali
na mierny normatívny pokles v behaviorálnej kontrole zo strany
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Kapitola 1 - Rodičia ako významný faktor socializácie dospievajúcich

rodičov, poklese informovanosti rodičov i ochoty dospievajúceho
sa zverovať.
V Slovenských podmienkach sme realizovali štúdiu na reprezentatívnej
vzorke dospievajúcich (Bačíková, Hricová, Orosová, 2018). V približne
polročných intervaloch sme päť krát dotazníkovou metódou zozbierali
údaje od žiakov základných škôl. Cieľom štúdie bolo overiť, ako
sa menia niektoré rodinné procesy v priebehu relatívne krátkeho obdobia skorej adolescencie, ktoré sa zdá byť v tomto kontexte kľúčovým.
Medzi jedenástym a trinástym rokom došlo u dospievajúcich k poklesu
spokojnosti so vzťahom s otcom a matkou a percipovaných podporných vzťahov v rodine. Hoci však bol tento pokles lineárny a štatisticky
významný, v absolútnej hodnote bol len malý. Tento výsledok
naznačuje, že k istým zmenám na začiatku adolescencie dochádza,
avšak nejde o dramatické zhoršenie vzájomných vzťahov medzi
rodičom a dospievajúcim. Zmeny sme nezaznamenali v miere rodičovskej kontroly, informovanosti o voľnočasových aktivitách dieťaťa, ani
v miere vysokých očakávaní od dieťaťa. Je možné, že k zmenám
v týchto oblastiach dôjde v staršom veku, prípadne pri nástupe detí
na stredné školy.
Z doterajšieho poznania vyplýva, že k najväčšej zmene vo vzťahoch
medzi dospievajúcim a rodičmi dochádza v období na začiatku dospievania, zmeny v ďalšom období sú už miernejšie prípadne žiadne.
Proces zmeny zároveň neprebieha v jednotlivých rodinných procesoch
nezávisle, ale zmena v jednom z procesov úzko súvisí so zmenami
v iných (De Goede, Branje, Meeus, 2009). K zmene dochádza najmä
v spôsobe, akým je vzťah dospievajúceho a rodiča definovaný, nie
v kvalite tohto vzťahu. V rodinách, charakterizovaných citlivými
a podporujúcimi interakciami a silným emocionálnym putom sú tieto
pozitívne aspekty zachovávané aj v období dospievania dieťaťa
(Laursen, Collins, 2009) napriek vyššie uvádzanému miernemu
poklesu. Zdá sa, že v dobre fungujúcich rodinách sú zmeny dočasné
a vedú od zvýšenej konfliktovosti, poklesu v sociálnej opore a rodičom
riadeného vzťahu k vyrovnanejšiemu, harmonickejšiemu part-

10

Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

nerskému vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom okolo osemnásteho roku života (Meeus, 2016).
Prvotná zvýšená konfliktovosť a znížená spokojnosť so vzťahom s rodičmi na začiatku dospievania úzko súvisí aj s pretrvávajúcou snahou
rodičov kontrolovať správanie dospievajúcich. Táto snaha rodičov je na
jednej strane legitímna a pre optimálny vývin dospievajúceho žiaduca,
na druhej strane si však vyžaduje, aby bola uplatňovaná spôsobom,
ktorý rešpektuje vývinové potreby dospievajúceho. Problematiku
zladenia potrieb dospievajúceho so správaním rodiča konceptuálne
zachytáva teória súladu medzi vývinovým obdobím a podmienkami prostredia (stage-environment fit theory) (Eccles et al.,
1993). Táto teória naznačuje, že jednotlivec pre svoj optimálny vývin
potrebuje, aby prostredie, v ktorom sa pohybuje, ponúkalo podmienky,
ktoré budú v súlade s jeho momentálnymi vývinovými potrebami.
Rastúca potreba nezávislosti, voľnosti a potreba samostatného rozhodovania dospievajúceho vyžaduje postupnú zmenu v rodičovskom
správaní. Ak sa forma a intenzita rodičovskej kontroly neprispôsobí
vývinovým potrebám dospievajúceho, môže vyvolávať emocionálnu
nepohodu, frustráciu a konflikty s rodičmi. Teóriu súladu medzi vývinovým obdobím a podmienkami prostredia podporuje i zistenie,
že k zvýšeniu konfliktovosti medzi rodičmi a deťmi dochádza vo chvíli
nástupu puberty staršieho súrodenca. Vtedy sa zvýšená konfliktovosť
objavuje aj vo vzťahu s mladším súrodencom. Pri nástupe puberty
mladšieho súrodenca už k zvýšenej konfliktovosti nedochádza
(Shanahan et al., 2007). Je možné, že rodičia sa na nové požiadavky
dospievajúceho mladšieho súrodenca jednoduchšie adaptujú a skôr
poskytnú dospievajúcemu prostredie, ktoré jeho zmenené potreby
napĺňa.
V predkladanej monografii sa zameriame práve na problematiku kontroly, ktorú rodič vo vzťahu k dieťaťu uplatňuje2. Charakterizujeme
jej rôzne formy a okolnosti, za ktorých je jej uplatňovanie efektívne
a prináša žiaduce dôsledky. Aby sme však uchopili problematiku
2

Pojem dieťa/deti budeme v práci používať v zmysle hierarchickej pozície
dospievajúceho voči rodičom, nie v zmysle vývinového obdobia.
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vzťahov medzi rodičmi a dospievajúcimi komplexnejšie, budeme
v rámci monografie používať šírší pojem rodinné procesy (family
processes). Rodinné procesy sú operacionalizované ako spoločné
pomenovanie rôznych aspektov vzájomnej interakcie adolescent-rodič,
hoci nie vždy nevyhnutne reflektuje procesuálny aspekt (napr. Brown,
Rinelli, 2010; Conger, Conger, Martin, 2010; Mack, Peck, Leiber,
2015). K rodinným procesom môžeme zahrnúť jednak správanie rodiča
(ku ktorému patrí kontrola, ale i miera poskytovanej opory, vrelosti
a podobne), jednak vzájomnú interakciu medzi rodičom a dieťaťom
(napr. kvalita a frekvencia komunikácie, konflikty) (Padilla-Walker,
Harper, Bean, 2011; Vazsonyi, Hibbert, Blake Snider, 2003). Ďalší
z pojmov, ktoré budú v rámci monografie používané je výchova
(v angličtine parenting). Výchova je akýsi zastrešujúci pojem, ktorý
v sebe zahŕňa nielen priame správanie, konanie rodiča voči dieťaťu,
ale aj spôsob, akým je konanie realizované i celkovú atmosféru, v ktorej toto konanie prebieha. Výchova je pritom pojmom špecifickejším
ako sú rodinné procesy, pretože kladie dôraz prevažne na aktivitu,
správanie rodiča. Ešte konkrétnejším je potom pojem výchovný štýl
(parenting style), ktorý reflektuje rôznymi autormi konkrétne definované výchovné postupy.

Zhrnutie
Napriek rastúcemu vplyvu rovesníkov, mnohé štúdie potvrdzujú
význam rodičov pre optimálny vývin detí aj v období dospievania. Hoci
sa vzájomný vzťah medzi dospievajúcim a rodičom na začiatku adolescencie mierne zhorší a destabilizuje, táto zmena je len dočasná a vedie
k postupnému preformulovaniu vzťahu z pôvodne vertikálneho na vzťah horizontálny, ktorý je vyrovnanejší a harmonickejší.
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2. Rodičovská kontrola
„Rodičia mi lezú na nervy, ak mi niečo prikazujú, alebo ak mi
nechcú niečo dovoliť... Je úplne jedno, čoho sa to týka. Taktiež
ma zlostí, ak si myslia, že som ešte malá a nedospelá a zakážu
mi niekam ísť. Na druhej strane im rozumiem. Je normálne,
že sa o mňa boja. Neberiem im to za zlé, no niekedy by mali
svoje rozhodnutie viac zvážiť.“ (dievča, 15 rokov)
„Tiež ma zlostí vtedy, keď sa jej niečo spýtam a ona iba
odvrkne, lebo je unavená, alebo chodí po kamarátkach.“
(dievča, 16 rokov)
„Hnevajú ma, keď si myslia, že nie som schopná ničoho, že som
nezodpovedná a keď mi hovoria, čo mám a čo nemám robiť,
ale ja sama viem, čo je pre mňa to najlepšie.“
(dievča, 14 rokov)

Dospievajúci musia v procese socializácie pochopiť, že sociálne
interakcie sú riadené istými pravidlami a štruktúrou, ktorú je potrebné
pre optimálne fungovanie vzťahov v spoločnosti rešpektovať. Zároveň
však dospievajúci potrebujú pre svoj zdravý psychosociálny vývin
dosiahnuť určitý stupeň autonómie a vnímať seba ako kompetentnú
a schopnú osobu (Barber et al.,1994; Grolnick, Pomerantz, 2009).
Nezanedbateľnú úlohu v tomto procese hrajú rodičia a spôsob, akým
dospievajúcim tieto pravidlá a štruktúru sprostredkovávajú - teda
rodičovská kontrola.
Kontrolou sa vo výchove rozumie správanie rodiča, ktorého cieľom
je vyvolať u detí žiaduce správanie, prípadne sa vyhnúť správaniu
nežiaducemu, pričom zameraná môže byť na rôzne oblasti života
dospievajúceho (školská úspešnosť, športový výkon, rizikové správanie, delikvencia a problémové správanie, priatelia, či každodenné
fungovanie, napr. upratanie si detskej izby, večierka, pomáhanie
v domácnosti). Žiaducim správaním je zvyčajne to, ktoré je v súlade
so spoločenskými a kultúrnymi normami, nepoškodzuje zdravie dieťaťa a zároveň je vsúlade sosobnými hodnotami apreferenciami rodičov.
13
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Voblastiach, ktoré sú rodičmi považované za významné z hľadiska ich
hodnotovej orientácie, uplatňujú kontrolu viac a dôslednejšie ako
v iných oblastiach.
Ciele kontroly však nie sú len krátkodobé v podobe momentálneho
uposlúchnutia rodičov, prispôsobeniu sa stanoveným pravidlám.
Rodičovská kontrola by mala byť zameraná i na dlhodobejšie ciele,
ktorými sú primárne internalizácia stanovených pravidiel acelkové
prevzatie zodpovednosti nad vlastným životom (Grolnick, 2002), teda
dosiahnutie optimálnej úrovne sebakontroly. V priebehu dospievania
sa významne zlepšujú exekutívne funkcie a sebakontrola (Luna, 2010)
aprimerane uplatňovaná rodičovská kontrola je dôležitým faktorom
ovplyvňujúcim vývin sebakontroly.
Hoci sa odborníci zhodnú, že dospievajúci potrebuje pre svoj
optimálny vývin istú mieru vonkajšej rodičovskej kontroly, tento názor
naráža na mnohé teoretické východiská zdôrazňujúce potrebu vlastnej,
internej kontroly správania (napr. locus of control), či potrebu
autonómie a kompetencie (Ryan, Deci, 2000). V tomto kontexte môže
mať pojem kontrola pomerne negatívny konotát. Do istej miery
vyjadruje nadradenosť rodiča nad dieťaťom (dospievajúcim), snahu
o uplatňovanie moci rodiča nad dieťaťom, či istú manipuláciu správaním dieťaťa. Baumrindová (2012) však tvrdí, že kontrola je normatívnou a potrebnou súčasťou socializácie. Dôležitou je však forma
a intenzita, s akou je kontrola uplatňovaná. Wendy Grolnicková (2002)
napríklad navrhuje rozlišovať medzi pojmami mať kontrolu (being
in control) ako pozitívny aspekt výchovy a kontrolovať (being
controlling), ako negatívny aspekt. Diskusia o tom, ako uplatniť rodičovskú kontrolu a zároveň nezasahovať do potreby internej kontroly
správania, autonómie a kompetencie, bude predmetom predkladanej
monografie.
Problematika rodičovskej kontroly dospievajúcich sa opäť dostala
do centra výskumného záujmu v ostatných dvadsiatich rokoch.
Jedným z dôvodov tohto zvýšeného záujmu boli existujúce nejasné
výsledky výskumov efektu rodičovskej kontroly. Niektoré z nich
14
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poukazovali na pozitívny vplyv uplatňovania kontroly na správanie
dospievajúceho, iné efekt nepreukázali, prípadne naznačovali efekt
skôr negatívny. Výskumníci sa preto intenzívnejšie začali zaoberať
otázkou, či a za akých okolností je rodičovská kontrola pozitívnym,
či naopak negatívnym výchovným prístupom. Mnohé výskumné
zistenia ukazujú, že efekt rodičovskej kontroly nie je lineárneho
charakteru (čím viac kontroly bude rodič uplatňovať, tým žiaducejší
bude jej behaviorálny alebo psychologický dôsledok) a že závisí
od mnohých faktorov. Zároveň k diskusii o rodičovskej kontrole
významne prispela publikácia dvojice Švédskych autorov Hakana
Stattina a Margaret Kerrovej (Stattin, Kerr, 2000), ktorí upozornili
na významnú konceptuálnu nejasnosť v pojmoch súvisiacich s rodičovskou kontrolou (bližšie sa im budeme venovať v podkapitole o behaviorálnej kontrole).
Rodičovská kontrola môže byť uplatňovaná rôznymi spôsobmi, od tých
ľahko rozpoznateľných (napr. fyzické tresty, verbálna agresia, zákazy
a obmedzenia) cez rôzne formy manipulácie (napr. vyvolávanie pocitov
viny u detí), až po spôsoby kontroly, ktoré sa navonok ako kontrola
nejavia (napr. odmeny). Rôzne spôsoby kontroly majú zároveň rôzne
žiaduce alebo naopak nežiaduce dôsledky. Súčasný výskum v oblasti
psychológie rodičovskej kontroly preto berie do úvahy (a) rôzne formy
kontroly/riadenia, (b) rôzne spôsoby, akými je kontrola uplatňovaná,
(c) rôznu intenzitu rodičovskej kontroly, (d) a rozlišuje medzi rôznymi
oblasťami, v ktorých kontrola prebieha.

2.1 Rodičovská kontrola v kontexte sociálno-osobnostných teórií
Skúmanie rodičovskej kontroly je ukotvené vo viacerých teoretických
prístupoch. Tri najčastejšie využívané prístupy (teória seba-determinácie, teória reaktancie a teória sociálnych domén) budú
v predkladanej
monografii
postupne
predstavené
v rôznych
kontextoch. V nasledujúcej časti ponúkame ich základný prehľad
a krátku charakteristiku.
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Teória, ktorá v ostatných rokoch azda najvýznamnejšie ovplyvnila
smerovanie výskumu rodičovskej kontroly, je teória seba-determinácie (self-determination theory SDT; Ryan, Deci, 2000).
Teória seba-determinácie je široká teória motivácie a vývinu osobnosti,
ktorá predpokladá, že jednotlivci majú vrodenú tendenciu vytvárať
jednotné a stále viac prepracované ja, pričom existujú určité sociálne
faktory, ktoré túto tendenciu podporujú alebo naopak maria (podľa
Stuchlíková, 2010). Výchova vo všeobecnosti, a uplatňovanie rodičovskej kontroly špecificky, je jedným z týchto sociálnych faktorov.
Centrálnou témou SDT je uspokojenie potreby autonómie ako jednej
zo základných psychologických potrieb. Teoretici SDT nechápu
autonómiu v jej tradičnom ponímaní ako nezávislosť. Chápu ju ako
vyjadrenie toho, že jednotlivec koná z vlastnej vôle, nie z dôvodu
vonkajších tlakov a je so svojim konaním stotožnený. Potreba
autonómie je v SDT považovaná za ťažiskovú pre optimálne fungovanie
jednotlivca (Deci, Ryan, 2000). V kontexte rodičovskej kontroly preto
vystupuje do popredia otázka, či je možné uplatňovať voči dieťaťu
kontrolu a zároveň nezasahovať do jeho potreby konania zvlastnej vôle,
potreby autonómie. Skúmanie rodičovskej kontroly vychádza primárne
z dvoch podteórií SDT: Teórie organizmickej integrácie, ktorá
špecifikuje proces internalizácie pravidiel a noriem; a teórie Základných psychologických potrieb, ktorá predpokladá existenciu troch
základných psychologických potrieb, ktoré sú vrodené a hlboko
ukotvené v základnej psychickej štruktúre jednotlivca: potreba vzťahovosti, kompetencie a autonómie. Pokiaľ sú tieto tri potreby uspokojené, dochádza k optimálnemu fungovaniu jednotlivca. V rámci implikácie Teórie organizmickej integrácie sa výskum zameriava primárne
na to, akým spôsobom môžu rodičia uplatniť kontrolu (v kontexte
ďalších výchovných postupov) s cieľom zvýšenia pravdepodobnosti
internalizácie rodičmi stanovených noriem a pravidiel (Grusec,
Goodnow, 1994; Van Petegem et al., 2017a; Vansteenkiste et al., 2014).
Implikácia Teórie základných psychologických potrieb je orientovaná
špecificky na uspokojenie potreby autonómie. Analyzuje, za akých
okolností je rodičovská kontrola efektívna, a zároveň nezasahuje
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do napĺňania potreby autonómie dospievajúceho
et al.,2008; Soenens, Vansteenkiste, Luyten, 2010).

(Joussemet

Druhou teóriou, ktorá chápanie rodičovskej kontroly v kontexte seba-determinačnej teórie významne dopĺňa a rozširuje, je Teória
sociálnych domén (social domain theory; Smetana, 2010). Táto
teória vychádza z predpokladu, že jednotlivci konštruujú svoje sociálne
prostredie v štyroch základných sociálnych oblastiach: morálna,
konvenčná, osobná a oblasť bezpečia. Tieto oblasti sa vzájomne líšia
vzhľadom na to, akú dôležitosť im jednotlivec pripisuje. Aplikujúc
poznatky teórie sociálnych domén na rodičovskú kontrolu, oblasť,
v ktorej je rodičovská kontrola uplatňovaná, významne determinuje
akceptovanie, alebo naopak neuposlúchnutie, rodičovských pravidiel.
Teória sociálnych domén významne ovplyvnila smerovanie výskumu
v mnohých čiastkových oblastiach rodičovskej kontroly. Jej zásadným
prínosom je fakt, že dáva interakciu rodič-adolescent do širšieho
kontextu oblasti, v ktorej prebieha, čo často napomáha vysvetleniu
existujúcich nejasných výsledkov súvisiacich s efektom uplatňovanej
kontroly.
Tretia z teórií, teória reaktancie (reactance theory, Brehm, 1966, in:
Kakihara, Tilton-Weaver, 2009; Miron, Brehm, 2006), špecifikuje
spôsob, akým dospievajúci môžu reagovať na rodičovskú kontrolu.
Podľa tejto teórie jednotlivci pociťujú silné negatívne emocionálne
reakcie, ak im vonkajšie faktory znemožňujú slobodnú kontrolu nad
svojim správaním. Negatívne emócie ich následne motivujú ku konaniu smerujúcemu k prekonaniu prekážky a realizácii správania,
ktorému bolo zabránené. Alternatívne, pokiaľ priame prekonanie tejto
prekážky nie je možné, jednotlivec môže aspoň subjektívne zvýšiť
atraktivitu zakázaného správania (Miron, Brehm, 2006). Teória
reaktancie je aplikovaná vo výskume rodičovskej kontroly najmä v súvislosti s priamym zakazovaním nežiaduceho správania, ktoré sa často
javí ako neefektívne, pretože u dospievajúceho vyvoláva potrebu
„prekonať prekážku“ stanovenú rodičmi vo forme pravidiel tým,
že pravidlá priamo poruší, prípadne zvýši subjektívnu dôležitosť
daného správania a zrealizuje ho pri inej, nekontrolovanej príležitosti.
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Prezentované teoretické prístupy sa vzájomne dopĺňajú a ponúkajú
užitočný interpretačný rámec výskumu rodičovskej kontroly. Ich konkrétne implikácie a výsledky viacerých empirických štúdií bližšie
predstavíme v ďaľších častiach monografie.

2.2 Rodičovská kontrola v kontexte výchovných štýlov
Rodičovská kontrola je chápaná ako centrálna zložka výchovného
vplyvu rodičov na dieťa a v rôznych typológiách výchovných štýlov
je považovaná za jednu zo základných dimenzií. Problematike výchovy
a jej efektu na vývin dieťaťa sa systematickejšie autori začali venovať už
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Rôzne typológie výchovných
štýlov vychádzajú z myšlienky, že výchova je proces prebiehajúci
v dvoch základných dimenziách: emocionálnej dimenzii a dimenzii
kontroly. Emocionálna dimenzia je vo všeobecnosti charakterizovaná mierou blízkosti, emocionálnej vrelosti, citlivosti na potreby
dieťaťa, či sociálnej opory, ktorú rodičia poskytujú deťom. Grolnicková
(2002) uvádza niekoľko termínov využívaných vo výskume v rámci
emocionálnej dimenzie: vrelosť verzus hostilita; vrelosť verzus chlad;
zameranosť na dieťa; starostlivosť a empatia verzus indiferentnosť;
zaangažovanosť; akceptácia verzus odmietanie. Dimenzia kontroly
v sebe zahŕňa mieru a spôsob, akým rodičia kontrolujú, riadia,
či štrukturujú život dieťaťa. Dimenzia kontroly bola skúmaná
ako demokratická verzus autokratická výchova; pevná kontrola verzus
voľná kontrola; psychologická kontrola verzus psychologická autonómia; kontrolujúce správanie verzus autonómiu podporujúce správanie; reštriktívne verzus permisívne správanie (Grolnick, 2002).
Najznámejšou typológiou výchovných štýlov je typológia Diany
Baumrindovej (1966). Baumrindová (1966) definovala tri primárne
výchovné štýly na základe pozorovania interakcie matky a detí v predškolskom veku a interview s matkami. Vo svojej práci vychádzala
z dvoch základných charakteristík. Jednak z miery, do akej matky
v interakcii s ďeťmi využívajú kontrolu, a jednak zo spôsobu, akým
je kontrola uplatňovaná. Na základe pozorovania a analýzy interview
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formulovala tri základné výchovné štýly: autoritársky, autoritatívny
(v slovenskom jazyku sa často využíva pojem demokratický, ktorý však
nie celkom vystihuje podstatu autoritatívneho výchovného štýlu)
a liberálny (zhovievavý). Autoritársky rodič formuje, kontroluje
a hodnotí dieťa na základe stanovených pravidiel, štandardov (vysoká
miera kontroly). Od dieťaťa vyžaduje uposlúchnutie daných pravidiel,
neberie do úvahy názor dieťaťa (nízka miera emocionality, reagovania
na potreby dieťaťa). Tento typ rodiča stanovuje rodinné pravidlá
jednoznačne, sankcionuje nevhodné správanie, nepodporuje nezávislosť a individualitu dieťaťa. Autoritársky rodič má tendenciu skôr
k odmietavému správaniu, i keď to nemusí byť pravidlom. Na druhej
strane, autoritatívny rodič riadi a vedie dieťa racionálnym
spôsobom. Podporuje diskusie, žiada dieťa o vyjadrenie svojho názoru
na situáciu. Pevne stanovuje pravidlá a sankcionuje neuposlúchnutie
(vysoká miera kontroly), zároveň však podporuje individualitu
a nezávislosť dieťaťa (vysoká emocionalita). Liberálny rodič netrestá,
akceptuje impulzy dieťaťa. Nestanovuje dieťaťu pravidlá správania,
a má tendenciu nevšímať si prípadné nevhodné správania dieťaťa
(nízka miera kontroly). Je však emocionálne dostupný, reagujúci
na potreby dieťaťa a rešpektujúci individualitu dieťaťa. Neskôr bola
Baumrindovej typológia ukotvená v teórii chápajúcej výchovu
ako dvojdimenzionálny proces (emocionálna dimenzia a dimenzia
riadenia), čo umožnilo jej doplnenie o štvrtý výchovný štýl.
Zanedbávajúci výchovný štýl je charakterizovaný formálnou starostlivosťou o dieťa v podobe uspokojovania základných fyziologických
potrieb (nejde teda o zanedbávané a týrané dieťa), avšak takýto rodič
neprejavuje dieťaťu porozumenie a emocionálnu oporu, ani dieťa
nijakým spôsobom nekontroluje. Mnohé štúdie realizované na rôznych
vekových skupinách detí a dospievajúcich poukazujú na pozitívny efekt
autoritatívneho výchovného štýlu pre rozličné oblasti vývinu (napr.
O‘Reilly, Peterson, 2014; Padilla-Walker et al., 2012; Piko, Balász,
2012).
Ďalším významným príspevkom k problematike výchovných štýlov
bola práca E.S. Schaefera, ktorý svoju pozornosť zameral špecificky
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na obdobie dospievania. Schaefer (1965) publikoval inventár, pomocou
ktorého adolescent hodnotí správanie svojich rodičov, Child Report
on Parental Behaviour Inventory (CRPBI). Autor pri tvorbe vychádzal
z predpokladu, že deťmi interpretované rodičovské správanie je pre ich
optimálny vývin relevantnejšie, ako objektívne správanie rodiča, preto
sebavýpoveďový inventár vypĺňaný adolescentom považoval pre
skúmanie výchovných štýlov za vhodnejší ako pozorovanie správania
rodiča. Schaefer nedefinoval výchovu ako dvojdimenzionálnu, ale pomocou faktorovej analýzy položiek pripravovaného dotazníka formuloval tri dimenzie výchovy - prijatie verzus odmietanie (emocionálna dimenzia) a dve dimenzie kontroly: psychologická autonómia verzus psychologická kontrola a prísna kontrola
verzus voľná kontrola. Schaeferov dotazník je aj v súčasnosti
vo výskume pomerne často využívaný. Za optimálny výchovný štýl
Schaefer považuje kombináciu emocionálneho prijatia, psychologickej
autonómie a prísnej kontroly.
Modifikovaná verzia tohto dotazníka je slovenským čitateľom dobre
známa ako dotazník ADOR (Adolescent o rodičích) autorov Matějček,
Říčan (1992).
V slovenskom a českom kontexte je známy i Čápov Dimenzionálny
a komponentový model výchovy (Čáp, Boschek, 1994; Gillernová,
2009), ktorý takisto vychádza z predpokladu, že interakcia adolescentrodič môže byť charakterizovaná dimenziou emocionálneho vzťahu
(zahrňujúcou v sebe kladné i záporné komponenty) a dimenziou
riadenia (zahrňujúcou komponenty nárokov a voľnosti). Kombináciou
týchto dvoch dimenzií (kladný, stredný alebo záporný vzťah a silné,
stredné, slabé alebo rozporné riadenie) formulovali autori model
deviatich polí. Výsledky výskumov, používajúcich tento model výchovných štýlov, poukazujú na možné problémy v prípade silne pozitívneho
emocionálneho vzťahu (Gillernová, 2004). Vo všeobecnosti však,
v súlade s predchádzajúcimi teóriami, kombinácia kladného emocionálneho vzťahu a stredného riadenia sa javí byť pre vývin detí najoptimálnejšia.
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Zhrnutie
Primárnym cieľom rodičovskej kontroly je vyvolať u detí žiaduce
správanie, či zabrániť správaniu nežiaducemu bez negatívnych
psychologických dôsledkov. Zároveň je dôležité, aby bol efekt kontroly
dlhodobý v podobe internalizovania pravidiel správania a osvojenia
si primeranej úrovne sebakontroly. Rodičovská kontrola je významnou
dimenziou výchovných štýlov a efekt jej využívania variuje vzhľadom
na rôzne faktory. Ich bližšie charakterizovanie bude predmetom predkladanej monografie. Z konceptuálneho hľadiska sa pri interpretácii
fungovania rodičovskej kontroly budeme opierať najmä o dva teoretické koncepty: teóriu seba-determinácie a teóriu sociálnych domén.
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3. Formy kontroly a jej dôsledky
„Myslím si, že ak by som rodičom povedala pravdu, kam
a s kým chcem ísť, kedy plánujem prísť domov, tak by ma
pustili. Som rada, že mi dôverujú a ja sa zase snažím,
na druhej strane, ich dôveru vo mňa nesklamať.“
(dievča, 15 rokov)
„Moji rodičia poznajú všetkých, s kým ja niekde chodím,
všetkých známych a kamarátov, čiže sú spokojní. Vždy im
poviem kde idem, s kým a ako dlho tam budem. A oni na to
normálne reagujú, vždy sa dohodneme.“
(dievča, 14 rokov)

Snaha rodiča o dosiahnutie žiaduceho správania u dospievajúceho
môže prebiehať rôznymi spôsobmi. Tými najčastejšími sú stanovovanie pravidiel a kontrola ich dodržiavania, odmeňovanie a trestanie,
monitorovanie aktivít dospievajúceho, verbálna či fyzická agresia,
rôzne spôsoby psychickej manipulácie. Z uvedeného je zrejmé,
že niektoré formy kontroly sú pre vývin dospievajúceho vhodnejšie než
iné, preto je nevyhnutné klásť dôraz na dôsledné rozlišovanie medzi
nimi. Dvoma základnými formami rodičovskej kontroly, medzi ktorými je nevyhnutné rozlišovať, sú behaviorálna kontrola a psychologická
kontrola. Tieto dva spôsoby uplatňovania kontroly nad dieťaťom
sa líšia nielen konceptuálne, ale i v kontexte ich dôsledkov pre optimálne fungovanie dospievajúcich.

3.1

Psychologická kontrola
„(...) jediné čo mi vadí je, že pri každom malom neúspechu
vyťahujú tému typu nič zo mňa nebude a nič nedosiahnem,
ak sa nebudem učiť a nedám si záležať na učení.“
(chlapec, 16 rokov)
„Áno, niekedy sa ocitnem v situácií, kedy rodičia rozhodujú
za mňa, ako keby sa ma to ani netýkalo.“
(dievča, 15 rokov)

22

Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

„Najviac niečo takéto pociťujem asi vtedy, keď sa oni dvaja
medzi sebou o niečom bavia, myslia si aké to je hrozne vážne
a ja sa vyjadrím k téme tiež. Vieš aká je ich reakcia?
Že im mám dať teraz pokoj. Alebo ešte lepšie je, keď vytiahnu
môj vek a argumentujú s tým, že nemôžem mať, ako oni
hovoria, racionálny názor lebo som si ešte nič poriadne
neodžil.“ (chlapec, 15 rokov)
„Čo ešte nemám rada, je to, že ma porovnávajú so staršími
sestrami.“ (dievča, 15 rokov)
„Určite by som to nehovorila hnusne, uštipačne, rozkazom
ako to robí ona (mama), ale tak po kamarátsky, aby som
tomu dieťaťu neublížila.“ (dievča, 16 rokov)

Rozlišovať medzi behaviorálnou a psychologickou kontrolou navrhoval
už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia Schaefer (1965).
Na základe výsledkov faktorovej analýzy pripravovaného dotazníka ich
považoval za dve z troch základných dimenzií výchovných štýlov.
Intenzívnejší záujem výskumníkov o problematiku psychologickej
kontroly rodičov sa však objavil až v ostatných dvadsiatich rokoch.
Shaeffer pôvodne operacionalizoval psychologickú kontrolu ako konanie rodiča kontrolujúce aktivity a správanie dieťaťa spôsobom, ktorý
dieťaťu nedovoľuje postupne sa od rodiča odpútať (Shaeffer, 1965).
Neskôr však bola táto definícia na základe mnohých výskumov
preformulovaná a v súčasnosti sa autori prikláňajú skôr k chápaniu
psychologickej kontroly ako manipulácii emóciami, pocitmi a myšlienkami (nie správaním) adolescentov (Barber et al. 2012) v snahe
dosiahnuť poslušnosť, zachovať závislosť adolescenta na rodičovi, alebo
za každú cenu dosiahnuť perfektný výkon (Soenens, Vansteenkiste,
Luyten, 2010). Psychologická kontrola je chápaná ako kontrolujúce
správanie rodiča, ktoré je nereagujúce na emocionálne a psychologické
potreby dieťaťa (Barber, Maughan, Olsen, 2005).
Psychologická kontrola môže byť vyjadrená viacerými taktikami, ktoré
rodičia vo svojej komunikácii s dospievajúcim používajú. Toto správanie však nemusí byť úmyselné; rodičia si nie sú vždy vedomí svojho
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manipulatívneho konania (Soenens, Vansteenkiste, Luyten, 2010).
V tabuľke 1 popisujeme jednotlivé používané taktiky, respektíve formy
psychologickej kontroly a jej prejavy. Správanie rodiča, ktoré je charakterizované vyvolávaním pocitov viny, prejavovaním podmienečnej
lásky, či znevažovaním pohľadu dospievajúceho, znemožňuje adolescentovi vybudovať si stabilné, bezpečné a pozitívne self (Barber,
Harmon, 2002). To následne zvyšuje pravdepodobnosť nízkej sebaúcty, či výskytu depresívnych symptómov.
Tabuľka 1 Formy psychologickej kontroly a jej prejavy (podľa Barber,
1996; Barber, Harmon, 2002)
vyvolávanie pocitov viny

Využívanie stratégie vyvolávania pocitov viny
s cieľom donútiť dospievajúceho správať sa
podľa požiadaviek rodiča.

podmienečná láska/
odopieranie lásky

Rodičia podmieňujú svoje prejavy lásky
a záujmu vyžadovaním konkrétneho
správania dieťaťa.

postupné vyvolávanie
anxiety

Vyvolávanie pocitov úzkosti za účelom
manipulovať so správaním dieťaťa.

znevažovanie pohľadu
adolescenta

Spočívajúce v obmedzovaní spontánneho
vyjadrovania emócií a názorov dospievajúceho a znevažovaní jeho pocitov.

Koncept psychologickej kontroly bol nedávno opäť rozšírený o nové
aspekty. Soenens, Vansteenkiste, a Luyten (2010) navrhujú rozlišovať
medzi dvoma formami: psychologickou kontrolou zameranou
na udržanie závislosti adolescenta na rodičoch („Dáva mi
najavo, že som ju/ho sklamal, ak sa na ňu/neho neobrátim so svojim
problémom.“) a kontrolou zameranou na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu („Dáva mi najavo lásku a záujem len vtedy,
ak mám v škole dobré známky.“). Autori vychádzajú z predpokladu,
že psychologickú kontrolu využívajú najmä dve skupiny rodičov. Prvá
skupina sú rodiny charakterizované disfúznymi alebo žiadnymi
hranicami medzi jednotlivými členmi, v ktorých rodičia deťom
nedovoľujú mať vlastné životné skúsenosti, postoje, hodnoty. Takíto
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rodičia majú tendenciu prostredníctvom psychologickej kontroly
udržať členov rodiny v striktne definovaných hraniciach (kontrola
formou udržiavania závislosti dospievajúcich na rodičoch). Druhú
skupinu rodičov, často používajúcich psychologickú kontrolu, tvoria
rodičia perfekcionistickí, nadmerne sebakritickí, orientovaní na výkon,
s vysokou mierou strachu zo zlyhania, ktorí vyžadujú podobný výkon
aj od svojich detí (kontrola zameraná na výkon). Podľa Soenens,
Vansteenkiste a Luyten (2010), matky a rodičia s vyššou mierou
separačnej úzkosti využívali viac kontrolu zameranú na udržanie
závislosti a otcovia a rodičia s vyššou úrovňou maladaptívneho perfekcionizmu kontrolu zameranú na výkon. Obe tieto formy kontroly v ich
štúdii súviseli so zvýšeným výskytom depresívnych symptómov.
Barber et al. (2012) k svojej pôvodnej 8 položkovej Škále psychologickej kontroly (Psychological Control Scale-Youth Self-report;
Barber, 1996) pridal novú subškálu nazvanú Škála nedostatku
rešpektu (Disrecpect Scale). Autori na základe kvalitatívneho
interview medzi dospievajúcimi identifikovali 8 oblastí psychologickej
kontroly súvisiacich s prejavovaním nedostatku rešpektu rodičov: zosmiešňovanie, zahanbovanie na verejnosti, znevažovanie, zasahovanie
do súkromia, vyvolávanie pocitov viny, nadmerné očakávania, porovnávanie s druhými a ignorovanie. Tieto oblasti zahrnuli do jednotlivých položiek Škály nedostatku rešpektu. Následné analýzy ukázali,
že práve táto škála najsilnejšie predikuje depresívne symptómy
i zvýšené antisociálne správanie dospievajúcich (Barber et al., 2012).
Ako sme naznačili vyššie, kontrola dospievajúcich prostredníctvom
manipulácie, vyvolávania pocitov viny, či znevažovania, teda psychologická kontrola, zvyčajne nie je asociovaná so žiaducimi behaviorálnymi
dôsledkami. Naopak, výskum poukazuje na viaceré negatívne, najmä
negatívne psychologické dôsledky. Používanie psychologickej kontroly
v každodenných interakciách s deťmi viedlo k zvýšenému prežívaniu
negatívnych emócií deťmi (Aunola et al., 2013). Čím vyššiu úroveň
psychologickej kontroly rodičia v konkrétny deň používali, tým vyššia
bola miera prejavených negatívnych emócií detí v nasledujúcom dni.
Zaujímavým zistením však je, že opačný vzťah bol negatívny. To zna25
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mená, že negatívne emócie detí prejavované v jednom dni predpovedali pokles psychologickej kontroly v dni nasledujúcom. Podľa autorov, tieto opakujúce sa cykly môžu napomáhať udržiavaniu rodinnej
rovnováhy. Psychologická kontrola v mnohých štúdiách súvisela s nízkou sebaúctou, zníženou psychickou pohodou, depresivitou a anxietou
dospievajúcich (Bean et al., 2003; Boudreault-Bouchard et al., 2013;
Costa et al., 2015; Soenens et al., 2012; Wijsbroek et al., 2011). Zároveň
psychologická kontrola v kombinácii so zhoršeným emocionálnym
vzťahom s rodičom zvyšovala pravdepodobnosť agresie (Murray et al.,
2014).
V kontexte sebadeterminačnej teórie je možné negatívny dopad psychologickej kontroly vysvetliť prostredníctvom neuspokojenia základných psychologických potrieb - potreby autonómie, kompetencie
a vzťahovosti (Soenens, Vanstenkiste, 2010; Costa et al., 2015).
Psychologická kontrola vytvára tlak, ktorý priamo frustruje napĺňanie
potreby autonómie. Zároveň je často spájaná s kritikou dospievajúceho, čo môže podlomiť jeho presvedčenie o vlastných schopnostiach
vedúce k nenaplneniu potreby kompetencie. Správanie rodiča, ktorým
je psychologická kontrola charakterizovaná (napr. vyvolávanie viny,
znevažovanie názoru, zosmiešňovanie na verejnosti), znižuje kvalitu
ich vzájomného vzťahu, čo následne súvisí s neuspokojením potreby
vzťahovosti. Výsledky štúdie Costu a kol. (2015) naznačujú, že neuspokojenie základných psychologických potrieb úplne mediuje vzťah
medzi matkinou i otcovou psychologickou kontrolou a intrapsychickými problémami, pričom psychologickou kontrolou najviac frustrovaná sa javí byť potreba autonómie.
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3.2

Behaviorálna kontrola
„Mama ma nemá problém púšťať von, keď dodržujem
jej pravidlá, ohľadom večierky (moja večierka je o 21:00)
a nechodím domov opitá ako niektoré moje rovesníčky.
Na druhej strane, otec má nerád púšťa vonku. Myslí si,
že mám zlých kamarátov a že majú na mňa zlý vplyv.“
(dievča, 14 rokov)

Jednou zo základných výchovných úloh rodičov je formovanie správania dieťaťa pomocou supervízie, stanovovania pravidiel a obmedzení,
či sledovanie správania dieťaťa vo voľnom čase. Toto aktívne konanie
rodičov je súhrnne nazývané behaviorálna kontrola (Barber, Olsen,
Shagle, 1994). V odbornej literatúre sa stretávame s mnohými pojmami operacionalizujúcimi behaviorálnu kontrolu ako celok, alebo
jej špecifické formy. Azda najčastejšie využívaným je pojem monitoring (napr. Criss et al., 2015; Keijsers, Laird, 2014); ďalej je to
stanovovanie pravidiel (Barber, Maughan, Olsen 2005; Kiesner,
Poulin, Dishion, 2010), tvrdá kontrola (Wang, Kenny, 2014),
či vytváranie štruktúry (Soenens, Vansteenkiste, Luyten, 2010).
V mnohých štúdiách je ako synonymum behaviorálnej kontroly používaný pojem monitoring správania adolescenta. Aj jeho konceptualizácia je úzko spojená s definovaním behaviorálnej kontroly.
Je chápaný ako súhrn vzájomne súvisiacich rodičovských aktivít,
zahŕňajúci systematickú kontrolu konania dospievajúcich, poznanie
ich priateľov a toho, ako a s kým trávia čas mimo domu (Dishion,
McMahon, 1998). Zároveň je však monitoring pojmom špecifickejším
ako behaviorálna kontrola, pretože zahŕňa primárne dohľad nad správaním dospievajúceho, ktoré sa deje mimo priameho kontaktu s rodičom. Teória predpokladá, že takéto monitorovanie aktivít dospievajúcich zabráni ich nežiaducemu správaniu, respektíve podporí správanie žiaduce.
Séria publikácií Stattina a Kerrovej (2000; Kerr, Stattin, 2000) však
upozornila na závažný nedostatok v definícii a konceptualizácii
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rodičovského monitoringu. Podľa týchto autorov, väčšina dovtedy
publikovaných štúdií skúmala konštrukt rodičovského monitoringu
pomocou otázok zameraných na vedomosti rodičov o voľnočasových
aktivitách dieťaťa (napr. „Vedia tvoji rodičia, čo robíš, keď nie si večer
doma?“), nie na ich aktívne správanie - monitorovanie aktivít
dospievajúcich. Napriek tomu, výsledky takýchto výskumov boli
interpretované v zmysle protektívnej úlohy aktívneho monitorovania
dieťaťa zo strany rodičov a rodičom bolo odporúčané svoje deti monitorovať, sledovať, dohliadať nad ich správaním s cieľom predísť nežiaducemu správaniu. Stattin a Kerrová (2000) však upozornili, že táto
informovanosť rodičov o aktivitách ich detí (parental knowledge)
nie vždy reflektuje skutočné správanie rodiča v podobe aktívneho
monitoringu. Výsledky ich rozsiahleho výskumu poukazujú na to,
že informovanosť rodičov môže byť dôsledkom aktívneho správania
rodiča, avšak nie jej jediným zdrojom. Aktívne správanie rodiča
zahrňuje kontrolu prostredníctvom stanovovania pravidiel (parental control) a aktívneho pýtania sa (parental solicitation) priamo
dieťaťa, učiteľov, priateľov dieťaťa, či partnera. Ako najvýznamnejší
zdroj informovanosti rodiča sa však konzistentne v mnohých štúdiách
ukazuje byť spontánne a dobrovoľné zverovanie sa adolescenta
rodičom bez prvotného impulzu zo strany rodiča (child spontaneous
disclosure) (Kapetanovic et al., 2017; Kerr, Stattin, 2000; Kerr, Stattin,
Burk, 2010). Význam spontánneho zverovania sa rodičom podporuje
i fakt, že rodičia majú najvyššiu mieru informovanosti o aktivitách
dospievajúceho v rodinách, ktoré sú charakterizované celkovo pozitívnou atmosférou, vysokou mierou vzájomnej otvorenosti, vrelosti
a poskytovanej opory (Garthe et al., 2015; Stattin et al., 2011). Otáznou
zatiaľ zostáva úloha aktvneho pýtania sa rodiča v miere informovanosti. Hoci niektoré štúdie ukazujú, že aj aktívne pýtanie sa je zdrojom
informovanosti rodičov (Keijsers et al., 2010), iné skôr naznačujú,
že takéto správanie môže byť adolescentom vnímané ako obťažujúce,
najmä pokiaľ sa jedná o informácie, ktoré by dospievajúci pred
rodičom rád utajil (Smetana et al., 2006; Kapetanovic et al., 2017).
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že monitoring, tak ako bol dovtedy chápaný, v skutočnosti nereflektuje správanie rodiča, ale skôr správanie
dieťaťa. Pokiaľ teda definujeme rodičovskú behaviorálnu kontrolu
ako aktívne správanie rodiča, je vo výskume vhodnejšie používať metodiky zamerané na monitoring len pokiaľ je tento operacionalizovaný
ako skutočne aktívne monitorovanie aktivít dospievajúceho.
Tabuľka 2 Príklady položiek dotazníka Parental control, knowledge,
solicitation and child disclosure podľa Kerr, Stattin (2000)
kontrola/pravidlá

Potrebuješ od rodičov povolenie, aby si mohol
zostať cez víkend dlhšie vonku?
Vyžadujú vždy tvoji rodičia, aby si si urobil domáce
úlohy skôr ako pôjdeš s kamarátmi von?
Potrebuješ od rodičov povolenie, ak chceš ísť ku kamarátovi domov?

informovanosť

Vedia tvoji rodičia, keď máš v škole písomku?
Vedia tvoji rodičia, s kým sa kamarátiš?
Vedia tvoji rodičia, ako míňaš svoje vreckové?

pýtanie sa

Ako často za posledný mesiac sa s tebou rodičia
začali rozprávať o tom, čo robíš vo voľnom čase?
Ako často sa ťa rodičia pýtajú na to, čo bolo v škole?
Ako často sa ťa rodičia pýtajú na tvojich kamarátov
a na to, čo spolu robíte?

spontánne
zverovanie sa

Ako často rodičom hovoríš, ako sa ti darí v škole,
bez toho, aby sa ťa na to pýtali?
Ako často rodičom, bez toho aby sa ťa pýtali, hovoríš o svojich kamarátoch a o tom, čo spolu
robievate?
Tajíš pred rodičmi to, čo robíš vo voľnom čase?

V tabuľke 2 uvádzame príklady položiek dotazníka (Kerr, Stattin,
2000) zameraného na sledovanie rodičovskej kontroly, informovanosti
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rodičov, získavanie informácií prostredníctvom pýtania sa a zverovania
sa dospievajúcich rodičom.
Zistiť, ako spolu súvisí behaviorálna kontrola (monitoring) a informovanosť rodičov, bolo cieľom našej najnovšej štúdie (Bacikova-Sleskova,
Benka, Orosova, v tlači). Hlavným cieľom bolo využitím na osobu
orientovaného prístupu identifikovať prirodzene sa vyskytujúce
skupiny respondentov na základe miery nimi percipovanej rodičovskej
behaviorálnej kontroly a rodičovskej informovanosti. V druhom kroku
sme sa zamerali na overenie, do akej miery sa jednotlivé skupiny líšia
vzhľadom na rod a rodinné procesy charakterizujúce emocionálnu
dimenziu výchovných štýlov. Tretím krokom štúdie bolo sledovať,
či príslušnosť k jednotlivým skupinám môže predikovať úroveň seba
kontroly a sebaúcty dospievajúcich o rok neskôr. Štúda bola realizovaná na vzorke 845 respondentov v období skorej adolescencie (ich
priemerný vek bol 11,5 roka). Zber údajov prebiehal v dvoch vlnách
s ročným odstupom. Výsledky klastrovej analýzy naznačujú existenciu
troch skupín respondentov podľa úrovne percipovanej behaviorálnej
kontroly a informovanosti rodičov: kontrolujúci rodičia (vysoká úroveň
kontroly i informovanosti, 31,5% vzorky); nekontrolujúci (podpriemerná úroveň kontroly ale nadpriemerná úroveň informovanosti, 54.3%
vzorky) a nezúčastnení rodičia (nízka úroveň kontroly i informovanosti, 12,8% vzorky). Významne viac chlapcov bolo zaradených
do skupiny „nezúčastnení rodičia“. Respondenti v tejto skupine zároveň uvádzali významne najnižšiu mieru podporných vzťahov v rodine.
Príslušnosť k skupine „nezúčasnení rodičia“ predikovala významne
najnižšiu mieru pozitívnej sebaúcty a sebaúčinnosti o rok neskôr.
Výsledky tejto štúdie zároveň naznačujú, že hoci behaviorálna kontrola
môže byť intepretovaná dospievajúcim ako zasahujúca do jeho kompetencie a autonómie a teda súvisieť s nižšou sebaúctou a sebaúčinnosťou
(ako bolo potvrdené v predchádajúcich štúdiách), pokiaľ je táto
kontrola sprevádzaná informovanosťou rodiča, môže mať pre dospievajúceho skôr pozitívne dôsledky.
Práca Stattina a Kerrovej posunula pozornosť výskumníkov od výhradne rodičmi vedeného výchovného pôsobenia na možnosť, že adoles30
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centi sú tí, ktorí „rozhodujú“, ako budú snahy rodičov „prijímať“, teda
viac na interakciu medzi adolescentom a rodičmi. V súčasnosti preto
do popredia vystupuje záujem smerujúci k lepšiemu pochopeniu
procesu, ktorým rodičia získavajú informácie o aktivitách dospievajúcich, do akej miery je tento proces kontrolovaný dieťaťom alebo
rodičom a zároveň, akým konkrétnym spôsobom môžu dospievajúcich
kontrolovať efektívne.
Pokiaľ je behaviorálna kontrola charakterizovaná ako správanie rodiča
zahŕňajúce formulovanie jasných a konzistentných pravidiel, kontrolovanie ich splnenia, jasne vyjadrené očakávania a limity voči správaniu
dospievajúceho a monitorovanie aktivít dospievajúceho, jej uplatňovanie je protektívnym faktorom vývinu a má pozitívne dôsledky v mnohých behaviorálnych ukazovateľoch: znižuje pravdepodobnosť fajčenia, užívania alkoholu a nelegálnych drog, rizikového sexuálneho správania, stretávania sa s problémovými rovesníkmi, problémového
používania internetu, nadmerného používania elektronických médií;
znižuje pravdepodobnosť delikventného a problémového správania;
súvisí s vyššou školskou úspešnosťou (Bendezú et al., 2016; Caroll
et al., 2016; DelPriore et al., 2017; Fosco et al., 2012; Gentile et al.,
2014; Khurana et al., 2015; Lakon et al., 2015; Lipperman-Kreda,
2017).
V predkladanej monografii budeme venovať pozornosť špecificky
rizikovému správaniu dospievajúcich, ako jednému z významných
behaviorálnych dôsledkov absencie rodičovskej kontroly. V nasledujúcich riadkoch zhrnieme základné poznatky týkajúce sa efektu
behaviorálnej kontroly na rizikové správanie. Medzi najčastejšie formy
rizikového správania, ktoré sa objavujú na začiatku adolescencie, patrí
experimentovanie s alkoholom a cigaretami. Prehľadová štúdia spracovávajúca 53 longitudinálnych výskumov preukázala, že viac behaviorálnej kontroly v podobe supervízie a monitoringu znižuje pravdepodobnosť začiatku fajčenia dospievajúcich (Wellman et al., 2016). Podobnú protektívnu úlohu vo výskyte, či frekvencii fajčenia hrá i informovanosť rodičov o voľnočasových aktivitách (Berinšterová et al.,
2015; Roberts et al., 2015). Ak bola rodičovská kontrola špecificky
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mierená na rizikové správanie napr. v podobe diskusií zameraných
na negatívne dôsledky fajčenia, takisto znižovala pravdepodobnosť
fajčenia dospievajúcich (Huver, Engels, de Vries, 2005), hoci v inej
štúdii bol tento vzťah potvrdený len medzi adolescentmi, ktorých
rodičia neboli fajčiari (Chassin et al., 2005). Podobné výsledky
pozorujeme i v súvislosti s užívaním alkoholu. Rodičovská supervízia
a kontrola súvisela s nižšou pravdepodobnosťou užívania alkoholu
v strednej adolescencii (Kelly, Becker, Spirito, 2017) aj akejkoľvek
skúsenosti s alkoholom v skorej adolescencii (Abar et al., 2014;
Berinšterová et al., 2015). Vyžadovanie informácií rodičmi súviselo
naopak s vyššou mierou užívania alkoholu a spontánne zverovanie
sa rodičom a rodičovská kontrola súviseli s nižšou mierou užívania
alkoholu (Delfoterie et al., 2010; Stavrinides et al., 2010).
V našej predchádzajúcej štúdii (Bacikova-Sleskova, 2009) sme sledovali do akej miery súvisí monitoring s rizikovým správaním dospievajúcich v kontexte ďalších rodinných procesov. Štúdiu sme realizovali
na reprezentatívnej vzorke 3725 dospievajúcich (žiaci ôsmych
a deviatych ročníkov, priemerný vek 14,3 roka). Sledovali sme tri
formy rizikového správania: skúsenosť s fajčením, pitím alkoholu
a skúsenosť s marihuanou. Výsledky ukazujú, že procesy súvisiace
s matkou sú v silnejšom vzťahu s rizikovým správaním dospievajúcich
ako rodinné procesy súvisiace s otcom. Nedostatočný monitoring
matky patril vo všeobecnosti k najsilnejším prediktorom rizikového
správania spomedzi ostatných rodinných procesov. Dôležitou charakteristikou adekvátne uplatňovanej behaviorálnej kontroly je, že popri
žiadaných behaviorálnych dôsledkoch nemá nežiaduce psychologické
dôsledky (na rozdiel od psychologickej kontroly, ktorú charakterizujeme v nasledujúcej kapitole). Niektoré štúdie dokonca poukazujú
na pozitívny vzťah behaviorálnej kontroly a informovanosti rodičov
s niektorými psychologickými charakteristikami, ako je vyššia miera
sebaúcty, sebaúčinnosti či nižšia miera depresívnych symptómov
(Bacikova-Sleskova, Benka, Orosova, v tlači; Bean et al., 2003; Chen,
Gully, Eden, 2004; Hamza, Willoughby, 2011; Parker, Benson, 2004).
V predladanej monografii sa zameriame na sebaúctu dospievajúcich
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ako jeden z pozitívnych psychologických dôsledkov adekvátne uplatňovanej kontroly. Rodičia vo všeobecnosti hrajú jednu z najdôležitejších
úloh pri formovaní identity a self dospievajúceho. Aj v období zvýšeného vplyvu rovesníkov môžu slúžiť ako bezpečná základňa pre experimentovanie. Výchova charakterizovaná oporou a vrelosťou môže
významne zvýšiť celkový pozitívny pohľad dospievajúceho na seba
a prispievať k budovaniu pozitívnej sebaúcty (Chen, Gully, Eden, 2004;
Milevsky et al., 2007). Menej informácií však máme špecificky
o vzťahu sebaúcty a rôznych foriem rodičovskej kontroly. Behaviorálna
kontrola je úzko spojená so záujmom rodičov o dospievajúceho,
prostredníctvom supervízie a komunikácie s dospievajúcim prejavuje
rodič dospievajúcemu svoj záujem o jeho fungovanie, čo môže
pozitívne vplývať na jeho sebaúctu. Niekoľko doteraz publikovaných
štúdií zameraných na behaviorálnu kontrolu však v skutočnosti sledovalo úroveň informovanosti rodičov (napr. Bean a kol, 2003; Parker,
Benson, 2004). Percipovaná informovanosť rodičov o aktivitách
dospievajúcich v ich štúdiách súvisela s vyššou sebaúctou adolescentov. Na druhej strane, štúdia, ktorej autori použili objektívny
indikátor informovanosti (prostredníctvom každodenných telefonických rozhovorov s rodičmi i adolescentami) nepoukázala na existenciu
tohto vzťahu (Waizenhoffer, Buchanan, Jackson-Newsom, 2004).

3.3 Neprimerané formy behaviorálnej
kontroly
„Niektorí rodičia sú veľmi prísni. Diktujú svojim deťom, čo
majú robiť, dokonca s kým sa môžu kamarátiť a s kým nie.
Myslím si, že to nie je dobré.“ (dievča, 15 rokov)

Hoci mnohé empirické dôkazy podporujú potrebu rozlišovať medzi
behaviorálnou a psychologickou kontrolou, hranica medzi nimi nie
je taká jednoznačná, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Pomocou
kontroly správania môžeme v konečnom dôsledku kontrolovať
aj myslenie dieťaťa a naopak, metódami psychologickej kontroly
môžeme ovplyvňovať správanie (napr. ak vyvolávame v dospievajúcom
pocity viny za nevhodné správanie, môže to viesť k redukcii tohto
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správania) (Soenens, Vansteenkiste, 2010). Vo všeobecnosti je dobré
nevnímať tieto dve formy kontroly ako opozitá jedného kontinua,
ale skôr ako konceptuálne odlišné formy kontroly, prípadne v súlade
so Schaeferom (1965) ako dve samostatné dimenzie výchovných štýlov.
V nasledujúcich častiach poukážeme na to, ako v niektorých situáciách
môže uplatnenie behaviorálnej kontroly viesť k negatívnym dôsledkom
podobne, ako je to v prípade psychologickej kontroly.
Medzi neprimerané formy behaviorálnej kontroly môžeme zaradiť
fyzické tresty a verbálnu agresiu ako reakciu na nežiaduce správanie
dospievajúceho. Výskum zameriavajúci sa na neprimerané formy
behaviorálnej kontroly je charakterizovaný značnou pojmovou nejednoznačnosťou (harsh parenting, coercive control, punitive control,
atď). V mnohých štúdiách autori nerozlišujú medzi závažnými
formami fyzických trestov a miernymi formami (napr. facka),
či verbálnou agresiou rodiča (ako krik, nadávky). Vo všeobecnosti však
možno povedať, že tieto neprimerané formy behaviorálnej kontroly
prinášajú podobné negatívne dôsledky ako psychologická kontrola.
Metaanlýza 88 štúdií (Gershoff, 2002) naznačuje, že telesné tresty
súvisia s veľkým množstvom rôznych negatívnych behaviorálnych
dôsledkov, najmä delikventným správaním a agresiou. Výsledky tejto
metaanalýzy takisto ukazujú, že čím starší boli adolescenti, tým
tesnejší je vzťah medzi telesnými trestami a negatívnymi dôsledkami.
Telesné tresty súvisia i s mnohými psychologickými dôsledkami
ako je vyššia anxieta dieťaťa a pociťovaný distres (Boudreault-Bouchard et al., 2013; Gershoff et al., 2002).
Verbálna agresia rodiča býva charakterizovaná krikom, nadávkami,
verbálnymi útokmi, či vyhrážaním sa bitkou. Keďže vo všeobecnosti
je primeraná verbálna interakcia rodiča s dieťaťom vnímaná ako znak
dobre fungujúceho vzťahu, môže byť verbálna agresia dospievajúcimi
interpretovaná ako hostilita alebo odmietanie (Evans et al., 2012)
a vyvolávať u nich hnev (Brody et al., 2014), či agresiu (Gershoff et al.,
2002; Kawabata et al., 2011), čo následne vedie k rôznym formám
nežiaduceho správania. Zároveň sa ukazuje, že zvyšuje pravdepodobnosť výskytu depresívnych symptómov (Wang, Keny, 2014). Rôzne
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formy neprimeranej behaviorálnej kontroly sa ukazujú byť skôr kontraproduktívne, pretože súvisia práve s opačným správaním dospievajúceho, ako bolo od rodičov očakávané: s vyššou mierou problémového
a antisociálneho správania (Donovan, Brassard, 2011; Evans, Simons,
Simons, 2012; Wang, Kenny, 2014).

3.4 Nadmerná intenzita behaviorálnej
kontroly
„Chcú vedieť a kontrolovať všetko, to ja rozumiem, ale niekedy
je to už trošku prehnané. Niekedy sa potrebujem aj sama
rozhodnúť, možno aj pomýliť, ale tak to predsa má byť.“
(dievča, 14 rokov)
„Áno majú prehnané nároky na to kedy a kde idem, chcú
aby som sa vrátil domov v presne nimi stanovený čas.“
(chlapec, 16 rokov)
„Najviac ma hnevajú a dokážu vytočiť s tým akí sú tvrdohlaví,
niekedy až príliš striktní. Vyžadujú hrozne veľa a občas
zabúdajú nato, aké to bolo, keď je človek mladý, že sa chce
hlavne baviť a tak.“ (chlapec, 15 rokov)

Výskumy naznačujú, že vzťah medzi behaviorálnou kontrolou a jej
dôsledkami nie je lineárneho charakteru a existuje akási optimálna
úroveň rodičovskej kontroly (Akcinar, Baydar, 2014). Ak je kontrola,
riadenie, monitorovanie aktivít dospievajúceho uplatňovaná v nadmernej miere, môže prinášať podobne negatívne dôsledky ako to je
v prípade psychologickej kontroly. Vytváranie tlaku v podobe nadmernej kontroly zasahuje do potreby autonómie dospievajúceho, alebo
ním môže byť vnímané ako prejav nedôvery voči ich kompetentnosti.
Podľa teórie reaktancie (Brehm, 1966, in: Kakihara, Tilton-Weaver,
2009) ľudia pociťujú silné negatívne emocionálne reakcie, ak im
vonkajšie faktory znemožňujú slobodnú kontrolu nad svojim
správaním. V súvislosti s rodičovskou kontrolou je potom dôležité (a)
do akej miery je slobodná voľba rodičom obmedzená, (b) do akej miery
je kontrola legitímna a (c) vnímaná dôležitosť konania/správania,
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ktoré je rodičom obmedzené (Kakihara, Tilton-Weaver, 2009). Čím
viac obmedzení teda rodič dieťaťu kladie a čím dôležitejšie je pre dieťa
dané správanie, tým silnejšie budú negatívne emócie a tým neefektívnejšia bude rodičovská kontrola.
Pomerantzová a Eaton (2000) vo svojom výskume detí školského veku
(7,5 až 10,5 roka) zistili, že s rastúcim vekom deti stále intenzívnejšie
vnímali rodičovskú kontrolu ako informáciou o svojej nekompetentnosti. To, do akej miery vnímali túto kontrolu ako znak nekompetentnosti, ďalej moderovalo vzťah medzi kontrolou a ich sebaúctou.
Pokiaľ deti nevnímali rodičovskú kontrolu ako vyjadrujúcu ich
nekompetentnosť, vysoká úroveň kontroly súvisela s lepšou sebaúctou.
Naopak, v prípade, že kontrola rodičov bola vnímaná ako indikujúca
nekompetentnosť, vysoká kontrola bola asociovaná s nízkou sebaúctou. V období dospievania už adolescent zvyčajne vníma vysokú mieru
rodičovskej kontroly ako indikujúcu jeho nekompetentnosť (Kakihara,
Tilton-Weaver, 2009). Prostredníctvom experimentálneho dizajnu
autorky overovali, či adolescenti interpretujú behaviorálnu a psychologickú kontrolu odlišne v závislosti od miery kontorly a oblasti, v ktorej
kontrola prebieha.Autorky uvádzajú, že kontrola uplatňovaná v súvislosti so zakazovaním priateľov indikovala pocity nekompetentnosti
viac ako kontrola užívania alkoholu. Veľmi zaujímavým zistením
je fakt, že vysoká úroveň behaviorálnej kontroly bola viac interpretovaná ako indikujúca nekompetentnosť, ako vysoká úroveň psychologickej kontroly. Verhoeven et al. (2012) zistili, že otcova nadmerná
behaviorálna kontrola, prejavujúca sa snahou neustále kontrolovať
všetky aspekty života dieťaťa, súvisí s vyššou anxietou dospievajúcich.
V inej štúdii bol vzťah medzi nadmernou kontrolou matky a vyššou
anxietou dieťaťa čiastočne vysvetlený práve vyššie spomínaným
zníženým pocitom kompetencie dieťaťa (Affrunti, Ginsburg, 2012).
Podľa Kakiharovej a Tilton-Weaverovej (2009) môžeme identifikovať
niekoľko skupín dospievajúcich podľa toho, ako na nadmernú rodičovskú kontrolu reagujú. Prvá skupina adolescentov, ktorí sa cítia byť pod
tlakom nadmernej behaviorálnej kontroly, alebo interpretujú
správanie rodiča ako obmedzovanie ich vlastnej vôle, má tendenciu
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hľadať spôsob, ako znova nadobudnúť pocit autonómneho konania
(napr. v podobe správania, ktoré im je zakazované). U niektorých
adolescentov môže dôjsť k vyvinutiu depresívnych symptómov
ako dôsledok nedostatku vlastnej kontroly nad svojim životom. Tretia
skupina sú dospievajúci, ktorí sa pokúsia získať späť autonómiu
prostredníctvom nadmernej sebakontroly (napríklad v podobe maladaptívneho perfekcionizmu). Ďalšia skupina adolescentov nemusí
interpretovať ako obmedzujúcu ani vysokú úroveň behaviorálnej
kontroly. To môže byť prípad rodín s nedostatočne diferencovanými
hranicami medzi rodičovským a súrodeneckým subsystémom, kedy
potreba autonómie adolescenta je znížená.

3.5

Oblasť uplatňovania kontroly
„Ja rozumiem, že oni potrebujú vedieť kde som a s kým, či som
v bezpečí, a oni rozumejú, že ja chcem byť vonku aj trošku
dlhšie a baviť sa s kamarátmi, a že nič zlé neurobím.“
(dievča, 14 rokov)
„Hnevajú ma, keď ma otravujú, a keď sa mi starajú do najväčších banalít, ako napríklad, že si mám dať viac jedla
pri obede, alebo že sa mám teplejšie obliecť. Mám ich rád,
ale mám radšej, keď mi dajú pokoj.“ (chlapec, 16 rokov)
„Do výzoru mi ani tak veľmi nehovoria. Podľa mňa nato
nemajú ani právo. Čo sa týka tých piatkových večerov
tam už nejaké tie problémy sú. Viem, že nie som plnoletý
a tak si nemôžem nejako vyskakovať ale zas, zabilo by ich
keby ma pustili von s kamošmi a nechali ma tam dlhšie
ako do desiatej večer? Občas je to už trápne, čo občas,
skoro furt. Veľakrát sme sa o tom hádali.“
(chlapec, 15 rokov)

Najnovšie výskumy ukazujú, že efekt behaviorálnej kontroly do značnej miery závisí aj od toho, v akej oblasti života dospievajúceho sa ju
rodičia snažia uplatniť. V niektorých oblastiach, ktoré sú adolescentmi
vnímané ako osobné, je uplatnenie kontroly neefektívne či dokonca
kontraproduktívne (vyvoláva reakciu opačnú k žiadanej). Rôzne oblasti
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pôsobenia kontroly berie do úvahy Teória sociálnych domén
(Social domain theory) (Smetana, 2010).
Teória sociálnych domén vychádza z predpokladu, že jednotlivci
sú zapojení do rôznych druhov sociálnych interakcií, a že tieto
rôznorodé interakcie vedú k rozvoju rôznych druhov, oblastí
sociálneho poznania (Smetana, 1997; Smetana, 2010). Táto teória
rozlišuje štyri základné sociálne oblasti: morálna (moral domain),
konvenčná (conventional domain), osobná (personal domain)
a oblasť bezpečia (prudential domain). Vychádza z predpokladu,
že dospievajúci medzi týmito oblasťami rozlišuje aj v zmysle prijímania
rodičmi stanovených pravidiel, rodičovskej kontroly a rozdielne
reaguje na kontrolujúce správanie rodiča v jednotlivých oblastiach.
Morálna oblasť v sebe zahŕňa konanie súvisiace s blahom druhých,
právom a férovosťou (napr. bitky s kamarátmi, súrodencami). Morálne
koncepty vo všeobecnosti nariaďujú, ako sa jednotlivec má správať.
Sú zvyčajne univerzálne aplikovateľné, pretože nie sú založené na individuálnych preferenciách, ale na univerzálnom dobre spoločnosti. Nie
všetky regulácie a pravidlá však spadajú pod morálnu doménu. Mnohé
z nich sú definované spoločenskou dohodou a patria do konvenčnej
oblasti. Pravidlá spadajúce do konvenčnej oblasti sú kontextuálne relatívne a patria k nim etiketa, či zvyky (napr. jesť sa smie len v kuchyni
za stolom). Už malé deti si môžu uvedomovať, že očákavania
v konvenčnej oblasti sa menia podľa rôznych kontextov (Smetana,
2010) a v procese socializácie sa týmto kontextom snažia porozumieť.
Konvenčná oblasť je oproti morálnej špecifická tým, že v nej chýba
akési vnútorné vedomie toho, čo je nesprávne. To, čo je vhodné a čo
nevhodné správanie, určujú autority (rodičia, učitelia, iné autority)
alebo všeobecné sociálne konvencie. Ďalšou z oblastí definovanou
teóriou sociálnych domén je oblasť bezpečia, ktorá súvisí so zdravím
a bezpečnosťou človeka (napr. pravidlá prechádzania cez cestu). Je vo
svojej podstate veľmi podobná morálnej oblasti, avšak týka sa blaha
a bezpečia danej osoby, nie druhých. Morálnej oblasti je podobná
v tom, že dospievajúci intuitívne chápe, čo je vhodné a čo nevhodné
(správne či nesprávne) správanie. Posledná, osobná oblasť zahŕňa
38

Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

konanie, ktorého dôsledky pociťuje len sám jednotlivec a je vnímané
ako súkromné, mimo legitímnej regulácie spoločenskými normami
(napr. výber počúvanej hudby). Dôležitým znakom teórie sociálnych
domén je, že berie do úvahy subjektívne intepretácie sociálnej situácie
v rôznych kontextoch (Arim, Marshall, Shapka, 2010).
Dôvod, prečo rodičovská kontrola nie je vo všetkých oblastiach
rovnako efektívna, súvisí s mierou, do akej dospievajúci uznávajú legitímnosť autority v tej ktorej oblasti. Vo všeobecnosti aj dospievajúci,
aj ich rodičia, súhlasia s tým, že rodičia majú právo regulovať
a kontrolovať správanie dospievajúcich (teda ich autorita je legitímna)
v doménach morálnych, konvenčných a v doméne bezpečia (Smetana,
Daddis, 2002; Smetana, Crean, Campione‐Barr, 2005). Teda, z pohľadu dospievajúceho, rodičia smú stanovovať pravidlá a majú právo
sledovať ich dodržiavanie v oblastiach, ako je vyhýbanie sa fajčeniu,
alkoholu a drogám, klamstvo, či neplnenie si domácich a školských
povinností. Zaujímavé je, že tento pohľad sa s rastúcim vekom dospievajúceho nemení (Smetana, Crean, Campione‐Barr, 2005). Naopak,
osobnú doménu dospievajúci považujú za privátnu, bez práva rodičov
zasahovať a regulovať ich správanie v tejto oblasti. Konfliktnú situáciu
vytvára, pokiaľ niektorú tému vnímajú rodičia ako patriacu pod
morálnu, či konvenčnú oblasť, zatiaľ čo dospievajúci ju považujú
za oblasť osobnú (Smetana, Crean, Campione‐Barr, 2005). Napr.
rodičia môžu považovať upratanú izbu za vec normy a spoločenskej
konvencie, avšak dospievajúci ju zvyčajne vníma ako svoje teritórium
a teda výsostne osobnú záležitosť. Takéto oblasti môžu byť označované
ako mnohostranné oblasti (multifaceted domains). Príklady tém
v jednotlivých doménach uvádzame v tabuľke 3.
Ďalšiu potenciálne konfliktnú situáciu vytvára rozdielny pohľad
na legitímnosť rodičovskej autority v osobnej doméne. Rodičia často
vnímajú svoju autoritu v osobnej doméne dospievajúceho ako legitímu.
Adolescenti však v osobnej doméne v žiadnej vekovej skupine nepovažovali autoritu rodiča za legitímnu (Smetana, Crean, Campione‐Barr,
2005). I z toho dôvodu môže byť behaviorálna kontrola uplatňovaná
v osobnej oblasti (Smetana, Daddis, 2002) či špecificky v oblasti
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kontroly priateľov (Arim, Marshall, Shapka, 2010) adolescentami
interpretovaná podobne negatívne ako psychologická kontrola.
Tabuľka 3 Oblasti, ktoré sa týkajú jednotlivých domén rodičovskej
kontroly (podľa Smetana, Crean, Campione‐Barr, 2005, str. 35; upravené)
morálna
oblasť

konvenčná
oblasť

oblasť
bezpečia

kradnúť
rodičom
peniaze

neplnenie si
domácich
povinností

fajčenie

ubližovať
súrodencom

odvrávanie
rodičom

pitie
piercing
alkoholu

klamať
rodičom

správať sa
užívanie
nevychovane drog

nedodržať
používanie
sľub
nadávok
rodičom

mnohostranná
oblasť *

mnohostranná
oblasť
-priateľstvo

neupratovakedy začať
nie si detss randením
kej izby

zostávanie
vonku
do neskorých hodín

osobná
oblasť

dlhé vyspávanie cez
víkendy

prespanie
u kamaráta

míňanie
vreckového

stretávanie
sa s kamarátmi, ktorých rodičia
neschvaľujú

oblečenie
a účes

stretávanie
sledovanie
sa s kamavýber
pohlavný nevhodných
rátmi
počúvanej
styk
programov
na úkor času hudby
v televízii
s rodinou

* Mnohostranné oblasti sú častým zdrojom konfliktných situácií medzi dospievajúcim a rodičom.

Zhrnutie
Vo výskume efektu rodičovskej kontroly, ako i v praxi, je nevyhnutné
rozlišovať medzi behaviorálnou a psychologickou kontrolou. Psychologická kontrola je chápaná ako manipulácia emóciami, pocitmi
a myšlienkami adolescentov v snahe dosiahnuť poslušnosť, zachovať
závislosť adolescenta na rodičovi, alebo za každú cenu dosiahnuť
perfektný výkon. Rodičia, používajúci psychologickú kontrolu, neberú
do úvahy emocionálne a psychologické potreby dieťaťa. Psychologická
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kontrola neprináša žiaduce behaviorálne dôsledky, naopak súvisí
s mnohými nežiaducimi psychologickými dôsledkami (napr. znížená
sebaúcta, psychická pohoda, vyššia depresivita a anxieta).
Behaviorálna kontrola je charakterizovaná rodičovskou supervíziou,
stanovovaním pravidiel a obmedzení, či sledovaním správania dieťaťa
vo voľnom čase. Jednou z foriem behaviorálnej kontroly je monitoring
aktivít dospievajúceho mimo času stráveného priamo s rodičom. Behaviorálna kontrola, ktorá je uplatňovaná v primeranej miere a primeranou formou, prináša mnohé pozitívne behaviorálne dôsledky napríklad
v podobe nižšieho rizikového správania, delikvencie, stretávania
sa s problémovými priateľmi, či vyššej školskej úspešnosti. Dôležitou
charakteristikou adekvátne uplatňovanej behaviorálnej kontroly je,
že popri žiadaných behaviorálnych dôsledkoch nemá nežiaduce
psychologické dôsledky. O adekvátne uplatňovanej kontrole môžeme
hovoriť vtedy, ak (1) jej forma nie je v podobe fyzických trestov
či verbálnej agresie; (2) jej intenzita je primeraná; nadmerná intenzita
behaviorálnej kontroly môže byť dospievajúcimi interpretovaná
ako znak ich nekompetentnosti a zasahovať do ich potreby autonómie,
čo následne môže vyvolať nevhodné behaviorálne či psychologické
reakcie; (3) ak je uplatňovaná v oblastiach, v ktorých je autorita rodiča
považovaná za legitímu (v oblasti morálky či bezpečia, nie však
v osobných oblastiach).
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4. Vytváranie štruktúry ako forma
rodičovskej kontroly
„U nás v rodine to je tak, že ak príde k nejakému rozhodovaniu, ktoré ovplyvní môj život do budúcna, tak sa snažíme
hľadať určité kompromisy.“ (chlapec, 15 rokov)
„O takýchto veciach a pravidlách sa doma diskutuje. Každý
z nás má právo povedať si, čo si o nich myslíme a hľadáme
najvhodnejšie riešenie vyhovujúce všetkým. Ak sa mi niečo
nepáči, viem, že o tom môžem bez zábran hovoriť a aj budem
vypočutá. No stane sa aj to, že pravidlá sa nezmenia a ja
sa s tým nakoniec po určitom čase zmierim.“
(dievča, 15 rokov)

Niektorí autori (napr. Grolnick, Pomerantz, 2009) poukazujú na fakt,
že hoci behaviorálna kontrola môže byť efektívna v kontexte aktuálneho žiaduceho správania, jej cieľom je v podstate dieťa prostredníctvom zákazov, príkazov a istej formy dominancie „manipulovať“ tak,
aby sa správalo v súlade s očakávaniami rodiča. V protiklade k takto
chápanej behaviorálnej kontrole je vytváranie štruktúry. Štruktúra
má poskytnúť len istý návod k tomu, ako sa má dospievajúci sám
rozhodnúť. Štruktúrou vo výchove sa rozumie organizovanie prostredia
dieťaťa tak, aby facilitovalo využívanie jeho vlastných kompetencií
(Grolnick, Deci, Ryan, 1997), čo je plne v súlade s chápaním potreby
kompetencie a autonómie v kontexte Seba-determinačnej teórie. Podľa
Soenensa a Vansteenkiste (2010) je práve poskytovanie súboru jasných
a konzistentných pravidiel a jasného sprievodcu vhodným správaním,
teda vytváranie štruktúry pomocou pravidiel a limitov, ideálnou formou behaviorálnej kontroly adolescenta. Prostredníctvom týchto limitov zdôrazňuje rodič dieťaťu vzťah medzi akciou a dôsledkom. Deti
takisto majú jasnú predstavu o dôsledkoch a jasnú spätnú väzbu v prípade neuposlúchnutia. Takéto správanie rodiča je v priamom kontraste s tzv. chaotickým resp. dezorganizovaným výchovným prístupom.
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Ako sme uviedli vyššie, dieťa v procese socializácie potrebuje pochopiť
existenciu určitých pravidiel správania a prispôsobiť sa im, zároveň
však pre svoj zdravý psychosociálny vývin potrebuje dosiahnuť určitý
stupeň autonómie (Barber, Maughan, Olsen, 1994). Úlohou rodičov
je tak nájsť rovnováhu medzi svojimi predstavami o pravidlách
a potrebami dieťaťa. To je možné napríklad tak, že budú stanovovať
pravidlá a štruktúru spôsobom, ktorý potrebu autonómie dospievajúcich neohrozí.
Baumrindová vo svojom neskoršom diele (Baumrind, 2012) špecifikovala, akou formou rodičia využívajúci jednotlivé výchovné štýly
uplatňujú kontrolu. Podľa autorky, liberálny rodič nevyužíva žiadne
formy kontroly. Naopak, autoritárski aj autoritatívni rodičia kontrolujú
dieťa rovnakou mierou, líšia sa však v spôsobe, akým kontrolu
uplatňujú. Autoritárski rodičia využívajú donucovanie (coercive
power) zdôrazňujúc hierarchický status medzi rodičom a dieťaťom,
ktoré dáva dieťaťu možnosť len poslúchnuť. Naopak, autoritatívni
rodičia využívajú konfrontáciu (confrontive power) spojenú s vysvetľovaním, možnosťou dohody a zameranú na výsledok. Dieťa
má v tomto prípade možnosť vybrať si, či poslúchne, pokúsi sa vyjednať kompromis, alebo neposlúchne s vedomím si dôsledkov.
Užitočný teoretický rámec pre porozumenie problematiky spôsobu
uplatňovania kontroly poskytuje v úvode spomínaná teória seba-determinácie (SDT) (Ryan, Deci, 2000). Jej podteória, teória základných psychologických potrieb, vychádza z predpokladu, že človek
má vrodené tri základné psychologické potreby: potrebu vzťahovosti (pocit vzájomnosti), potrebu kompetencie (pociťovanie istoty
a efektívnosti v konaní) a potrebu autonómie (pocit toho, že jednotlivec je pôvodcom svojho ja). Uspokojenie týchto základných potrieb
posilňuje motiváciu, optimálny rast a psychickú pohodu, naopak ich
neuspokojenie obmedzuje osobnú integritu. Úlohou rodičov je kontrolovať dospievajúceho spôsobom, ktorý napĺňanie týchto potrieb neobmedzí, respektíve umožní saturáciu týchto potrieb. Chýbajúca kontrola
môže byť adolescentom interpretovaná ako nedostatok záujmu zo strany rodičov, čo zasahuje do napĺňania jeho potreby vzťahovosti.
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Nadmerná kontrola, neprimeraná forma kontroly, či kontrola v oblastiach, ktoré sú považované za osobné, môže obmedzovať naplnenie
potreby kompetencie a autonómie. SDT kladie pri interpretovaní
rodičovskej kontroly dôraz práve na uspokojenie potreby autonómie,
pričom autonómiou rozumie zažívanie pocitu voľby a psychologickej
slobody vo svojom konaní (Van Petegem et al., 2015). Neuspokojenie
potreby autonómie môže vyvolať defenzívne správanie (Deci, Ryan,
2000).
Autori vychádzajúci z teórie seba-determinácie preferujú používanie
pojmu vytváranie štruktúry pred pojmom kontrola. Štruktúra má
z tohto pohľadu dve dimenzie: „čo“ rodičia robia, aby monitorovali,
resp. regulovali správanie svojho dieťaťa, a „ako“ to robia (akým spôsobom túto štruktúru implementujú do výchovného procesu) (Soenens,
Vantenkiste, 2010). Vo výchove môže existovať štruktúra, ktorá
je uplatňovaná spôsobom podporujúcim autonómiu (napr. zisťovanie názoru dieťaťa, vysvetľovanie, prečo niektoré veci nie sú dovolené) alebo naopak spôsobom kontrolujúcim (napr. stanovenie
pravidiel a trvanie na ich dodržiavaní takým spôsobom, že sa dieťa cíti
byť povinné rodičov poslúchnuť) (Soenens, Vansteenkiste, 2010).
Aj v prípade, ak je štruktúra uplatňovaná kontrolujúcim spôsobom,
sa dieťa pravdepodobne naučí chápať vzťah medzi príčinou a dôsledkom, avšak miera, do akej chápe dieťa svoje správanie ako svoje
rozhodnutie, je omnoho nižšia. Podpora autonómie zahŕňa štyri
základné zložky správania rodiča (Joussemet, Landry, Koestner,2008):
(1) vysvetľovanie a zdôvodňovanie svojich požiadaviek na správanie
dieťaťa; (2) akceptovanie pocitov a pohľadu dieťaťa, (3) poskytovanie
možností výberu a podporovanie iniciatívy, (4) minimalizovanie využívania kontrolujúceho správania. Takéto správanie rodiča podporuje
konanie adolescenta, ktoré je plne v súlade s jeho osobnými záujmami
a hodnotami (Soenens et al., 2007; Soenens, Vansteenkiste, Van
Petegem, 2015). Kombinácia autonómiu podporujúcej výchovy
s vývinovo adekvátnou úrovňou zaangažovanosti a štruktúry, je považovaná za ideálne podporujúcu pozitívny vývin dieťaťa (Grolnick,
2002; Joussement, Landry, Koestner, 2008). Podpora autonómie však
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nie je chápaná ako snaha vyhovieť za každú cenu dieťaťu a nemala
by byť preto zamieňaná za permisívnosť (nedostatok štruktúry), ani za
zanedbávanie (nedostatok zaangažovanosti) (Joussemet, Landry,
Koestner, 2008). Naopak, autonómiu podporujúce správanie rodiča
je také, ktoré vytvára štruktúru s vysokou mierou zaangažovanosti
v potrebách a cieľoch dieťaťa.
Soenens a kolegovia (Soenens et al., 2007) navrhujú rozlišovať medzi
podporou nezávislosti (independence) a podporou samostatného fungovania (volitional functioning). Nezávislosť definujú
v zmysle tradičného chápania autonómie dospievajúceho, ktorej
opakom je konformita voči očakávaniam rodiča, či závislosť na rodičoch. Podporu samostatného fungovania chápu ako podporu pocitu
vlastnej kontroly nad svojim životom a existencie možností výberu,
ktorý nemusí ísť ruka v ruke so vzdialením sa od rodičov, alebo
zhoršením vzťahu s rodičmi. Takýto výchovný prístup rodičov súvisí
s lepšou subjektívnou pohodou dospievajúcich, nižšou depresivitou
a vyššou sebaúctou (Soenens et al., 2007).
Ak sa stanovujú pravidlá a obmedzenia autonómiu podporujúcim spôsobom, deti majú tendenciu sa s obmedzeniami rodičov identifikovať, zatiaľ čo v prípade kontrolujúceho stanovovania pravidiel
sa deti skôr cítia byť povinné, nútené ich poslúchnuť, prípadne na ne
reagovať neuposlúchnutím, rebéliou (Soenens, Vanteenkiste, 2010;
Van Petegem, 2017b). Napr. zakazovanie priateľov môže prebiehať
kontrolujúcim spôsobom (napr. krikom, trestaním za nevhodných
priateľov), ktoré súvisí práve s vyššou mierou stretávania sa s takýmito
priateľmi; alebo autonómiu podporujúcim spôsobom (napr. vysvetlenie, prečo rodič nepovažuje daných priateľov za vhodných) súvisiace
s nižšou pravdepodobnosťou stretávania sa s nevhodnými priateľmi
(Soenens, Vansteenkiste, Niemiec, 2009).
Kombináciu dvoch teoretických prístupov, Seba-determinačnú teóriu
a Teóriu sociálnych domén, použili vo svojej práci Grolnicková
a kolektiv (2014). Prostredníctvom pološtruktúrovaného interview
s dospievajúcimi v období skorej adolescencie a následnej kvalitatívnej
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analýzy zisťovali autori, aké pravidlá im rodičia stanovujú v troch
rôznych oblastiach (doménach): školských povinností, neštruktúrovaných voľnočasových aktivít a v oblasti povinností v domácnosti.
Zároveň zisťovali, do akej miery sú dané pravidlá jasné a konzistentné,
či sú si dospievajúci vedomí dôsledkov v prípade ich neuposlúchnutia
a do akej miery sú im vysvetlené dôvody pre dané pravidlá. Výsledky
ukazujú, že ako najjasnejšie a najkonzistentnejšie percipujú adolescenti pravidlá správania sa počas voľného neštruktúrovaného času;
ako najviac zdôvodňované vnímali pravidlá súvisiace so školskými
povinnosťami. Zaujímavým zistením je, že poskytovanie jasnej
a konzistentnej štruktúry kontrolujúcim spôsobom súviselo s vnímanou kompetenciou detí len v oblasti neštruktúrovaných aktivít. Autori
to vysvetľujú vekom respondentov, ktorí práve v tomto období (druhý
stupeň ZŠ) začínajú tráviť viac času mimo dohľadu dospelých osôb
a štruktúra im pomáha sa v týchto nových skúsenostiach orientovať.
Naopak, v oblastiach, ktoré boli dospievajúcim už známe (teda školské
a domáce povinnosti) zvyšovalo ich pocit kompetencie ak štruktúra
bola poskytovaná autonómiu podporujúcim spôsobom.
Tabuľka 4 Príklady položiek dotazníka Autonomy Support Scale of the
Perceptions of Parents Scale; (POPS; Grolnick, Ryan, Deci, 1991)
Môj otec/moja mama si vypočuje môj názor alebo pohľad na problém,
ktorý mám.
Vždy, keď je to možné, otec/mama mi dovolí vybrať si, čo chcem robiť.
Môj otec/mama nie je vnímavý k mnohým z mojich potrieb. (reverzná
položka)
Môj otec/mama trvá na tom, aby som veci robil jeho/jej spôsobom
(reverzná položka)
Môj otec/moja mama je zvyčajne ochotný/ochotná zvážiť veci z môjho
pohľadu.

Hoci autonómiu podporujúca výchova sa javí ako efektívny spôsob
uplatňovania kontroly, či štruktúry a vedie k žiadaným dôsledkom
(Froiland, 2015; Cheung et al., 2016; Van Petegem et al., 2017a), nie je
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vždy jednoduché využívať autonómiu podporujúce správanie, ktoré
by neskĺzlo do nadmernej permisívnosti či manipulácie. Aj rodičia,
ktorí absolvovali vzdelávací program zameraný na autonómiu podporujúce správanie niekedy využívali stratégie kontrolujúce (Froiland,
2015). Príklady položiek dotazníka zameraného na adolescentmi
percipovanú mieru autonómie podporujúceho správania rodičov
(Autonomy Support Scale of the Perceptions of Parents Scale; (POPS;
Grolnick, Ryan, Deci, 1991) uvádzame v tabuľke 4.

Zhrnutie
V kontexte Teórie seba-determinácie, kľúčovým pre optimálny vývin
dospievajúceho je poskytnúť mu súbor pravidiel, obmedzení
a odporúčaní pre správanie (teda poskytnúť mu štruktúru) spôsobom,
ktorý nenaruší uspokojenie jeho potreby kompetencie (pociťovanie
istoty a efektívnosti v konaní) a autonómie (pocit toho, že jednotlivec
je pôvodcom svojho ja). Takéto autonómiu podporujúce správanie
je v rozpore so správaním kontrolujúcim, ktorého cieľom je zvyčajne
dosiahnuť poslušnosť dieťaťa. Autonómiu podporujúce uplatňovanie
štruktúry zvyšuje pravdepodobnosť, že sa dieťa so stanovenými
pravidlami identifikuje a bude ich dodržiavať i v situácii, keď jeho
správanie nemôže byť rodičom priamo kontrolované.
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5. Rodové rozdiely v rodičovskej kontrole
„Jasné, že o mňa ako o dievča, sa veľmi boja, a volajú milión
krát, keď som niekde išla, ale je to v pohode.“
(dievča, 14 rokov)
„A môj muž by mal určite tráviť viac času s deťmi, nie ako môj
otec teraz... . Vedieť sa postarať o rodinu. Byť taký „vodca
smečky“. Taký „tatušo“.“ (dievča, 16 rokov)

Otázka, či socializácia v rodine prebieha rozdielne pre chlapcov a dievčatá, patrí k jednej z najdiskutovanejších otázok v psychológii rodiny.
V našej štúdii, realizovanej na reprezentatívnej vzorke respondentov
v strednej adolescencii (Bacikova-Sleskova, 2009), sme zaznamenali
rodové rozdiely takmer vo všetkých sledovaných rodinných procesoch
s výnimkou percipovanej opory zo strany matky. Dievčatá uvádzali
významne viac blízkosti a komunikácie s matkou, opory zo strany otca
a viac monitoringu a konfliktov s oboma rodičmi. Naopak, chlapci
uvádzali významne viac komunikácie s otcom ako dievčatá. Metaanalýza dávnejšieho dáta (Lytton a Romney, 1991) však ukázala rozdielny
výsledok. Z 19 rôznych sledovaných rodinných procesov bol jediný
významný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v miere používania
fyzických trestov. Rodičia používali fyzické tresty častejšie u chlapcov
ako u dievčat. Tento rozdiel bol ešte silnejší v prípade trestania otca.
Neskoršie štúdie zamerané špecificky na oblasť kontroly v dospievaní
však poukazujú na existenciu rodových rozdielov. Zdá sa, že dievčatá
percipujú mieru rodičovskej kontroly vo všeobecnosti ako intenzívnejšiu ako chlapci (McKinney, Brown, Malkin, 2018; Willoughby,
Hamza, 2011). Špecifickejšie, dievčatá vnímajú monitoring rodičov
ako intenzívnejší ako chlapci (Bacikova-Sleskova, 2009; Smetana,
Daddis, 2002). Zároveň dievčatá uvádzajú, že ich rodičia majú viac
informácií o ich aktivitách vo voľnom čase či v škole, viac sa im zverujú
a ich rodičia viac vyžadujú informácie, ako to je u chlapcov
(Kapetanovic, 2017; Kerr, Stattin, 2000; Keijsers et al., 2010). V súlade
s týmto zistením, chlapci viac skrývajú osobné informácie pred rodič48
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mi, majú viac tajomstiev (Smetana et al., 2006). Naopak, rodové
rozdiely v percipovaní kontroly rodičov ako nadmernej neboli potvrdené, hoci chlapci na nadmernú kontrolu reagujú negatívnejšie
(Kapetanovic et al., 2017).
V súvislosti s psychologickou kontrolou nie sú výsledky také jednoznačné. V niektorých štúdiách uvádzali chlapci vyššiu mieru psychologickej kontroly zo strany rodičov ako dievčatá (Barber, Harmon,
2002; Blossom et al., 2016; Luebbe et al.,2014; Shek, 2008), v iných
štúdiách však neboli potvrdené rodové rozdiely v psychologickej
kontrole (Cui et al., 2014; Mabbe et al., 2016).
Nedávno publikovaná metaanalýza špecificky zameraná na rodičovskú
kontrolu (Endendijk et al., 2016) však naznačuje iný výsledok. Autori
do svojej metaanalýzy zahrnuli štúdie, ktoré sledovali rodové rozdiely
v miere podpory autonómie, psychologickej kontroly, fyzického
trestania a v celkovej miere kontroly a zamerali sa na široké vekové
rozpätie od narodenia do 18 rokov. Výsledky ich analýz poukazujú
na mierne rozdiely v celkovej miere kontroly (pričom chlapci
sú kontrolovaní viac ako dievčatá), veľkosť efektu, hoci signifikantná,
však bola veľmi malá. Ak boli brané do úvahy jednotlivé formy
kontroly, rodové rozdiely neboli potvrdené. Dôvodom týchto rozdielnych zistení môže byť fakt, že do metaanalýzy boli zahrnuté všetky
vekové skupiny detí, nebola zameraná špecificky na dospievajúcich.
V každom prípade sú však tieto nekonzistentné výsledky podnetom pre
ďalšie sledovanie rodových rozdielov. Zároveň, rodové rozdiely boli
zvyčajne sledované najmä z pohľadu dospievajúcich. Nie je veľmi
jasné, ako vnímajú mieru kontroly uplatňovanú voči chlapcom
a dievčatám ich rodičia.
Podobne diskutovanou otázkou sú i rozdiely v uplatňovaní kontroly
medzi matkami a otcami. Napriek zmenám v tradičnom ponímaní
mužskej a ženskej role v rodine v ostatných rokoch vedúcim k väčšiemu zapojeniu otcov vo výchove sa zdá, že matky sú stále intenzívnejšie
angažované v živote dospievajúcich (Bornstein, 2015). Trávia s nimi
vo všeobecnosti viac času a majú viac interakcií súvisiacich
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s každodenným fungovaním dospievajúcich. Svedčí o tom i fakt,
že z pohľadu adolescentov sú matky viac informované o aktivitách
dospievajúcich ako otcovia a tiež sa o nich častejšie informujú u samotných dospievajúcich, učiteľov, prípadne priateľov dospievajúcich
(Keijsers et al., 2010; Weizenhofer et al., 2004). Matky zároveň
dospievajúcich viac kontrolujú, monitorujú a majú vyššie očakávania
od ich správania (Dwairi, Achouri, 2009; Shek, 2008). Väčšej
informovanosti matiek prispieva aj tendencia dospievajúcich zverovať
sa skôr matkám; častejšie s nimi komunikovať o každodennom
spoločenskom živote a bežných problémoch (Smetana, Campione-Barr, Metzger, 2006). Aj maladaptívne formy kontroly, ako napríklad
psychologická kontrola, sú z pohľadu adolescentov častejšie uplatňované matkami (Barber, Harmon, 2002). Niektoré výskumné zistenia
však naznačujú, že vyššia miera psychologickej kontroly zo strany
matiek je len pri forme kontroly zameranej na závislosť na rodičoch.
Naopak, kontrola zameraná na dosiahnutie výkonu sa javí byť
intenzívnejšia zo strany otcov (Soenens, Vansteenkiste, Luyten, 2010).
Vo všeobecnosti sú výskumy zamerané na rod rodiča orientované skôr
na mladšie vekové kategórie, preto je nevyhnutné venovať problematike rodu rodiča adolescentov väčšiu pozornosť.
Hoci sa zdá, že adolescentami percipované uplatňovanie kontroly
zo strany matiek je častejšie a intenzívnejšie ako zo strany otcov,
nie je zatiaľ jednoznačne potvrdené, kontrola ktorého z rodičov je efektívnejšia vzhľadom na žiaduce dôsledky. Výsledky niektorých štúdií
naznačujú, že primeraná forma kontroly matky je efektívnejšia
ako kontrola otca, naopak, neprimeraná kontrola otca má väčší negatívny dôsledok pre dospievajúceho ako neprimeraná kontrola matky.
Keijsersová et al. (2010) napr. zistili, že vzťah medzi behaviorálnou
kontrolou a delikvenciou z longitudinálneho hľadiska bol silnejší pre
matky ako pre otcov. Naopak, miera priatelenia sa s rizikovými kamarátmi súvisela len s vyššou psychologickou kontrolou otca, nie matky
(Soenens et al., 2006) a nadmerná behaviorálna kontrola otca,
nie však matky, súvisela s anxietou dospievajúcich (Verhoeven et al.,
2012).
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Zhrnutie
Na rodové rozdiely v rodičovskej kontrole môžeme nahliadať z dvoch
pohľadov: rozdiely v uplatňovaní a efekte kontroly na chlapcov a dievčatá a rozdiely vo využívaní kontroly otcami a matkami. Hoci jednotlivé štúdie ukazujú, že dospievajúci chlapci sú zvyčajne menej kontrolovaní ako dievčatá, metaanalýzy nepoukázali na žiadny konzistentný
rodový rozdiel v uplatňovaní rodičovskej kontroly. V súvislosti so správaním matky a otca sa zdá, že ak berieme do úvahy rôzne formy
behaviorálnej či psychologickej kontroly adolescenti percipujú matky
vo všeobecnosti ako viac uplatňujúce kontrolu ako otcovia.
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6. Faktory súvisiace s uplatňovaním
kontroly
V odbornej komunite prebieha diskusia, či je možné definovať akýsi
„koncept univerzálnej výchovy“, ktorý by podporoval optimálny osobnostný a emocionálny vývin dospievajúcich, ich školskú úspešnosť,
napomáhal udržiavať pozitívne sociálne vzťahy v rámci rodiny i mimo
nej, zabránil nadmernému rizikovému a problémovému správaniu,
či výberu nevhodných priateľov. V súčasnosti môžeme sledovať dve
základné línie. Zástancovia prvej z nich (napr. Mabbe et al. 2016;
Soenens, Vansteenkiste, Luyten, 2010) zvyčajne vychádzajú z Teórie
seba-determinácie a existencie základných psychologických potrieb,
ktorých uspokojeniu napomáha správny prístup rodiča. Zastávajú
názor, že výchovné postupy založené na vytváraní štruktúry s dôrazom
na rešpektovanie potreby autonómie dospievajúcich sú univerzálne
prospešné, bez ohľadu na osobnostné, kultúrne čí iné sociálne a ekonomické faktory. V tejto súvislosti je naopak používanie psychologickej
kontroly univerzálne nežiaduce. Tento pohľad sme popísali v predchádzajúcich kapitolách monografie. Druhá línia názorov predpokladá,
že vzťah medzi výchovnými postupmi a dôsledkami je oplyvnený
mnohými faktormi, a preto praktiky, ktoré rodičia vo výchove používajú môžu byť viac či menej efektívne vzhľadom na konkrétneho dospievajúceho, konkrétneho rodiča, či vzhľadom na špecifickosť kontextu,
v ktorom prebiehajú. Tieto dve línie názorov si vo svojej podstate
neodporujú. Užitočné sa javí byť, v súlade s názorom Soenensa a kol.
(2010), aplikovať vo výskume rodinných procesov princíp „univerzalizmu bez uniformity“. Tento princíp vychádza z predpokladu,
že psychologické procesy vo všeobecnosti majú ako univerzálne aspekty, tak i individuálne a kontextuálne špecifiká a je dôležité porozumieť
obom aspektom.
V nasledujúcej kapitole popíšeme niektoré z faktorov, ktoré s rodičovskou kontrolou súvisia. Podľa niektorých autorov (napr. Belsky, 1984;
Bornstein, 2015) uplatňovanie rodičovskej kontroly, ako i jej efekt,
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vo všeobecnosti závisia od troch základných skupín faktorov:
(1) faktorov na strane dieťaťa, (2) faktorov na strane rodiča, (3) a na
kontexte, v ktorom výchova prebieha.

6.1

Faktory na strane dieťaťa

V ostatných rokoch nastal vo výskume rodinných procesov významný
posun v akcentovaní úlohy dieťaťa v procese. Zatiaľ čo pôvodne autori
chápali výchovu primárne ako správanie rodiča, v súčasnosti sa mnohí
prikláňajú k názoru, že výchovný proces nezávisí výhradne od správania rodiča (parent-driven process), ale je do významnej miery
moderovaný dospievajúcim (adolescent-driven process). Dospievajúci
je dôležitým moderátorom vo vzťahu medzi správaním rodiča (kontrolou) a behaviorálnymi či psychologickými dôsledkami kontroly. To,
či bude konkrétne výchovné pôsobenie rodiča efektívne alebo nie,
závisí napríklad od osobnostných a temperamentových charakteristík
dieťaťa; od rozhodnutia dospievajúceho, do akej miery bude rodiča
informovať o svojom živote; od toho, ako dospievajúci správanie rodiča
interpretuje; do akej miery stanovené pravidlá internalizuje a nakoľko
bude alebo nebude napĺňať očakávania rodiča.

6.1.1 Osobnostné a temperamentové
charakteristiky adolescenta
Vzťah medzi osobnosťou dospievajúceho a uplatňovaním rodičovskej
kontroly (či jej efektom) je obojsmerný. (1) Adolescenti s určitými
osobnostnými a temperamentovými charakteristikami vyvolávajú špecifické správanie rodičov. (2) Na druhej strane, adolescenti s určitými
osobnostnými charakteristikami reagujú rozdielne na správanie
rodiča, čo následne súvisí s rozdielnym vplyvom rodičovskej kontroly
na rôzne aspekty vývinu dospievajúceho.
Teoreticky je možné predpokladať, že extravertní dospievajúci, tráviaci
viac času s priateľmi a v spoločnosti, budú rodičmi viac kontrolovaní
s cieľom vyhnúť sa problémovému a rizikovému správaniu. Predpoklad
vyššej miery rodičovskej kontroly je aj v prípade impulzívnych
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a emocionálne labilných dospievajúcich. Naopak, adolescenti s vyššou
mierou prívetivosti sú vo všeobecnosti prispôsobivejší, čo môže
súvisieť s nižšou rodičovskou kontrolou. Podobne, i svedomití adolescenti, prejavujúci vyššiu mieru sebaregulácie, budú pravdepodobne
rodičmi menej kontrolovaní. Štúdia zameraná na osobnostné
charakteristiky Veľkej päťky a ich súvis s rodičovskou kontrolou však
ukázala, že zo všekych piatich osobnostných faktorov len svedomitosť
predikuje nižšiu mieru prísnej kontroly, pričom sila predikcie
je s rastúcim vekom adolescenta väčšia. Naopak adolescenti s nižšou
mierou svedomitosti vyvolávajú u rodičov potrebu viac kontrolovať ich
správanie (Dennisen, Van Aken, Dubas, 2009). Zaujímavú štúdiu
realizovali Wijsbroek a kolegovia (2011). Autori overovali, či využívanie
psychologickej a nadmernej behaviorálnej kontroly predikuje úzkostné
symtómy o dva a štyri roky, alebo naopak, zvýšená miera anxiety
dospievajúcich predikuje vyššiu mieru kontroly. Výsledky ukazujú,
že model zahŕňajúci druhý prípad najlepšie vystihuje dáta. Autori
uvažujú nad dvoma možnými intepretáciami tohto výsledku. Jedna
z možností je, že adolescenti trpiaci úzkostnými symtómami vnímajú
správanie rodiča ako viac kontrolujúce. Druhou možnou intepretáciou
je, že rodičia úzkostných adolescentov zmenia svoje správanie v smere
zvýšenej kontroly v snahe pomôcť úzkostným dospievajúcim zvládnuť
stresujúce situácie, prípadne sa im vyhnúť.
Osobnostné charakterisitky dospievajúceho sa zároveň ukazujú byť
významným moderátorom vzťahu medzi rodičovskou kontrolou a jej
dôsledkami. Belsky a Van IJzendoorn (2017) uvádzajú dva modely,
ktoré môžu vysvetľovať vzťah medzi genetickými predispozíciami
(reprezentovanými osobnostnými a temperamentovými charakteristikami dieťaťa) a prostredím (výchovou). Podľa Teórie rozdielnej
náchylnosti (Differential susceptibility theory) dospievajúci s citlivými/chúlostivými charakteristikami sú obzvlášť citliví na dopady
nevhodného výchovného prístupu (ako je využívanie psychologickej
kontroly, nadmernej kontroly, trestov), zároveň sú však schopní najviac vyťažiť z adekvátne uplatňovanej kontroly. Zatiaľ čo dospievajúci
s menej problémovými osobnostnými predpokladmi sú menej ovplyv54
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není ako pozitívnymi, tak negatívnymi výchovnými praktikami. Druhý
model kumulatívneho rizika (nazývaný aj diathesis-stress model)
naznačuje, že ako citliví tak rezilientní jednotlivci fungujú v pozitívnych podmienkach rovnakým spôsobom, avšak v negatívnych podmienkach sa ich vývin líši v tom zmysle, že pre citlivejších jednotlivcov
sú dôsledky nevhodného výchovného prístupu negatívnejšie. Výskumy
ukazujú, že u detí, ktoré mali vysokú úroveň iritability, súvisí
psychologická kontrola matky so vznikom internalizovaných problémov, naopak matkina hostilita s externalizovanými problémami
(Morris et al., 2002). Neprimeraná, nadmerná kontrola zo strany rodičov súvisí s problémovým a agresívnym správaním len u adolescentov
s nízkou mierou prívetivosti a nízkou svedomitosťou (Van Leeuwen,
2004). Podobne, nadmerná kontrola zvyšuje pravdepodobnosť užívania alkoholu len u tých dospievajúcich, ktorí v detstve vykazovali
vyššiu mieru impulzivity. Impulzívni adolescenti však dokázali aj viac
benefitovať z absencie nadmernej kontroly (Rioux et al., 2016).
Z longitudinálneho hľadiska sa zdá, že pokles v rodičovskej kontrole
vedie k rizikovému správaniu len u dospievajúcich s nižšou mierou
extraverzie a emocionálnej stability. Adolescentov s nižšou mierou
emocionálnej stability, ktorí sú reaktívnejší a menej odolní voči stresu,
môže pokles v rodičovskej kontrole zneistiť, čo ešte viac zvýši ich
citlivosť. Nadmerné rizikové správanie môže byť následne reakciou
na toto zneistenie (Creemers et al., 2015).
Predpoklad, že využívanie psychologickej kontroly bude mať negatívne
dôsledky bez ohľadu na osobnostné charakteristiky dospievajúceho
overovali Mabbe et al. (2016). Autori zistili, že sú dve osobnostné
charakterisitky (podľa teórie Veľkej päťky), ktoré do istej miery zmierňujú negatívny dôsledok psychologickej kontroly pre dospievajúceho:
prívetivosť a extroverzia. Psychologická kontrola matky súvisela
s externalizovanými problémami (porušovanie pravidiel, agresívne
správanie) len v skupine adolescentov s nízkou mierou prívetivosti.
Prívetivejší adolescenti môžu intepretovať psychologicky kontrolujúce
správanie matky ako menej manipulatívne alebo nátlakové; prípadne
môžu využívať efektívnejšie stratégie zvládania takéhoto správania.
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U adolescentov s nízkou mierou extraverzie súvisí matkina psychologická kontrola s vyšším výskytom anxiety, depresivity a psychosomatických ťažkostí. Vo všeobecnosti však Mabbe et al. (2016) zastávajú
názor, že psychologická kontrola je univerzálne negatívna, pretože
z viac ako 30 sledovaných interakcií s osobnosťou dospievajúceho bolo
len 17% štatisticky významných. Ďalšou z osobnostných charakteristík
moderujúcich efekt psychologickej kontroly je emocionálny chlad.
Emocionálne chladní adolescenti vykazovali vysoké skóre delikvencie
bez ohľadu na mieru psychologickej kontroly matky. Naopak, chlapci,
ktorí neprejavovali emocionálny chlad, sa správali delikventne len
v prípade vysokej miery psychologickej kontroly (O‘Connor, Dvorak
2001).

6.1.2 Uposlúchnutie pravidiel a ich internalizácia
Rodičovská kontrola nemusí mať žiadaný efekt aj preto, že sa deti
jednoducho nesprávajú v súlade s pravidlami, ktoré rodičia stanovili.
Ukazuje sa, že väčšina dospievajúcich neuposlúchne všetky pravidlá
(Darling, Cumsille, Martínez, 2007), čo môžeme považovať za prirodzené a vývinovo primerané správanie. Deti istým spôsobom
interpretujú a hodnotia správanie rodiča, zvažujú koľko flexibility
je v očakávaniach, či príkazoch rodiča, koľko priestoru je ponechaného
na ich interpretáciu a akým spôsobom môžu reagovať (Parkin,
Kuczynski, 2012). Na základe toho sa samé rozhodnú, či pravidlá
poslúchnu alebo nie. Van Petegem a kol. (2017b) zhrňujú štyri možné
(adaptívne či maladaptívne) spôsoby zvládania situácie v prípade,
že dospievajúci so stanovenými pravidlami nesúhlasí. Medzi tie maladaptívne patrí opozičný vzdor a submisívne uposlúchnutie.
Opozičný vzdor (alebo rebélia) v sebe zahŕňa priame aktívne
odmietnutie pravidla, alebo jednoducho jeho ignorovanie, čo ďalej
súvisí so správaním práve opačným ako je rodičom očakávané.
Submisívne uposlúchnutie je charakterizované rigidným prispôsobením sa bez ohľadu na osobné potreby, očakávania a preferencie
dospievajúceho. Takéto uposlúchnutie síce vedie k žiaducemu správaniu, ale zároveň je často sprevádzané vnútornou nepohodou, anxietou,
depresivitou. Adaptívnymi reakciami na stanovené pravidlá sú akomo56
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dácia a vyjednávanie. Akomodáciou je chápané aktívne upravenie
vlastných cieľov a priorít v súlade so stanoveným pravidlom, napríklad
akceptovaním situácie („Asi majú rodičia dobrý dôvod žiadať odo
mňa danú vec.“; „Nič sa nestane, ak tento krát poslúchnem.“), alebo
sústredením sa na iné ciele. Vyjednávanie zahŕňa konštruktívne
vyjadrenie nesúhlasu prostredníctvom rozhovoru s rodičom a snahu
o dohodnutie pravidiel, ktoré sú viac v súlade s cieľmi adolescenta.
Výsledky štúdií uvedených autorov naznačujú, že ak sú pravidlá
a obmedzenia stanovované nadmerne kontrolujúcim spôsobom,
adolescenti na ne reagujú významne menej adaptívnym spôsobom
(Van Petegem et al., 2017b).
Ak rodičia stanovujú pravidlá autonómiu podporujúcim spôsobom,
dieťa sa môže rozhodnúť, či sa bude správať v súlade s pravidlom,
alebo ho interpretuje ako nerozumné a neuposlúchne ho, prípadne
jednoducho prevládnu jeho túžby a potreby pred snahou rodiča
poslúchnuť (Kuhn, Phan, Laird, 2014). V niektorých situáciách môže
dospievajúci vnímať rodičovskú kontrolu ako zásah do jeho kompetencie (Pomerantz, Eaton, 2000) a práve preto neuposlúchnuť. Parkinová
a Kuczynski (2012) na základe kvalitatívneho interview identifikovali
tri spôsoby, ktorými dospievajúci prejavujú nesúhlas s pravidlami
rodičov, ktoré môžeme považovať za komplementárne k vyššie spomenutým spôsobom zvládania nesúhlasu s pravidlami: otvorene (napríklad vyjednávaním, argumentáciou, odmietnutím, vyjadrením nesúhlasu, nespokojnosti), skryto (neuposlúchnutím pravidla, ale s úplným, alebo čiastočným zatajením skutočnosti) alebo preventívne
(v prípade, že tušili reakciu rodičov, využívali stratégie, pomocou
ktorých už preventívne menili očakávania, a tým aj reakciu rodičov).
Ich analýzy takisto ukázali, že len jedna tretina rodičmi stanovených
pravidiel, ktoré dospievajúci uvádzali, je nimi považovaná za pevné,
nediskutovateľné (často sa týkali napr. zákazu fajčenia a alkoholu).
Naopak, všetci z respondentov uviedli minimálne raz existenciu pravidiel „voľných“ a to v troch podobách: pravidlá ako kontextuálne
flexibilné (závisiace od momentálnej situácie, ale i nálady rodiča);
pravidlá interpretované skôr ako návod na správanie (objavujúce
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sa najmä u starších adolescentov); a pravidlá v podobe implicitných
očakávaní.
Významnú úlohu v tom, či sa dospievajúci bude správať v súlade
s pravidlami rodiča, hrá miera ich internalizácie. Pre dosiahnutie
žiadaného efektu kontroly (najmä pokiaľ je cieľom kontroly správanie,
ktoré je mimo priameho dosahu rodiča) nestačí len to, aby sa dospievajúci pravidlám jednoducho podriadili, dôležité je, aby ich vnútorne
považovali za rozumné a dôležité (Soenens, Vansteenkiste, Sierens,
2009), a preto boli ochotní sa podľa nich riadiť aj mimo priamej
kontroly. Internalizácia je teda proces prechodu od externe regulovaného správania k vnútornej regulácii (Ryan, Deci, 2000).
Pomerne prepracovaný pohľad na internalizáciu rodičovských pravidiel ponúka seba-determinačná teória (SDT, Ryan, Deci, 2000). SDT
vychádza z predpokladu, že jednotlivec má vrodenú predispozíciu
internalizovať vonkajšiu kontrolu. Proces internalizácie prebieha
v niekoľkých stupňoch (Ryan, Deci, 2000; Soenens et al., 2009),
pričom môžeme hovoriť o kvalite internalizácie. Najmenej internalizovaný stupeň regulácie správania je externá regulácia. V tomto
stupni regulácie jednotlivec koná výhradne s cieľom získať odmenu,
alebo vyhnúť sa trestu. V súvislosti s rodičovskou kontrolou sa môže
dospievajúci cítiť byť povinný poslúchnuť príkaz rodiča upratať detskú
izbu, aby sa vyhol zákazu používania internetu. Druhý typ behaviorálnej regulácie je introjektovaná regulácia. Tento typ regulácie
je charakterizovaný čiastočným zvnútornením noriem a pravidiel,
avšak správanie je stále do istej miery motivované tlakom (akousi
vnútornou odmenou či trestom), v tomto prípade snahou o vyhnutie
sa pocitom viny, hanby. Adolescent nebude fajčiť, pretože by sa
za svoje správanie pred rodičmi hanbil. Najviac zvnútornenou
je identifikovaná regulácia, kedy jednotlivec pravidlu rozumie
a plne uznáva jeho dôležitosť. To ďalej motivuje jeho správanie.
Dospievajúci sa pravidelne pripravuje do školy, pretože vzdelanie
je preňho dôležitá hodnota, má plány do budúcnosti a vie, že vzdelanie
a dôsledná príprava mu pomôžu ich dosiahnuť. Pokiaľ si správanie
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sa v súlade s očakávaniami rodiča vyžaduje veľa námahy či sebaregulácie, vysoká kvalita internalizácie je kľúčová.
Pokiaľ sú pravidlá stanovené rodičmi dostatočne internalizované, teda
dieťa rozumie dôvodom, prečo ich rodičia stanovili a akceptuje ich,
je vyššia pravdepodobnosť, že bude stanovené pravidlá dodržiavať
aj bez prítomnosti a priamej kontroly rodičov (Van Petegem et al.,
2017a). Zdá sa, že miera internalizácie pravidiel je úzko spojená práve
so správnou interpretáciou správania rodiča (Grusec, Goodnow, 1994).
Ak dospievajúci interpretujú správanie rodiča ako v danej situácii
adekvátne, miera zvnútornenia je vyššia. Vyššie uvedená teória sociálnych domén (Smetana, 2010) naznačuje, že uplatňovanie kontroly
v oblastiach týkajúcich sa morálky je zvyčajne dospievajúcim
považované za adekvátne. Podľa výsledkov štúdie Van Petegema a kol.
(2017a), dospievajúci do väčšej miery zvnútornia pravidlá, ktoré
sa týkajú morálnej oblasti (ako napríklad kradnutie, klamstvo),
ako oblasti zakazovania priateľov. Dôležitý je však i spôsob, akým
sú zákazy komunikované. Zákaz formulovaný autonómiu podporujúcim spôsobom (napr. vysvetlenie, prečo je daný zákaz pre rodiča
i pre dieťa dôležitý) je viac internalizovaný a vedie k častejšiemu
uposlúchnutiu, ako zákaz komunikovaný kontrolujúcim spôsobom
(napr. rodič dáva najavo svoje sklamanie ak nebude zákaz poslúchnutý) (Soenens, Vansteenkiste, Niemiec, 2009; Vansteenkiste et al.,
2014; Van Petegem et al., 2017).
Miera internalizácie pravidiel, ako i všeobecná miera uposlúchnutia,
závisí i od toho, nakoľko považujú dospievajúci rodičovskú kontrolu
v danej veci, teda autoritu rodiča za legitímnu. Vo všeobecnosti
sú autority považované za legitímne, ak svoju autoritu uplatňujú
spôsobom, ktorý je druhými vnímaný ako férový. Zároveň je dôležité,
aby kontrolované osoby verili, že rozhodnutia a pravidlá stanovené
autoritou sú vo svojej podstate správne a hodné uposlúchnutia, nasledovania (Tyler, 2006). Počas adolescencie dochádza k normatívnemu
poklesu v presvedčení, že rodičia majú právo rozhodovať o adolescentovi (Cumsille et al., 2006; Darling, Cumsille, Martínez, 2008;
Smetana 2000). Najprudší je tento pokles v priebehu skorej
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adolescencie a to najmä v osobnej oblasti (Darling, Cumsille, Martínez,
2008), pričom u dievčat sa zdá byť miernejší ako u chlapcov (Kuhn,
Laird, 2011). To, do akej miery budú adolescenti vnímať autoritu
rodiča ako legitímnu, závisí od viacerých faktorov. (1) Prvým faktorom
je oblasť, v ktorej je autorita uplatňovaná. V súlade s teóriou sociálnych
domén, legitímnosť rodičovskej autority sa zdá byť väčšia v oblasti
morálnej a konvenčnej a menšia v oblasti osobnej (Kuhn, Phan, Laird,
2014). (2) Druhým faktorom je kvalita vzťahu adolescent-rodič.
Dospievajúci, ktorí majú bližší vzťah s rodičmi, považujú ich autoritu
za legitímnejšiu (Chan, Brown, Von Bank, 2015; Darling, Cumsille,
Martínez, 2008). (3) Vnímanie autority rodiča ako legitímnej znižuje
i používanie psychologickej kontroly rodičmi. Zároveň ale, nižšia miera
legitímnosti autority predikuje využívanie psychologickej kontroly,
čo môže naznačovať, že adolescenti, ktorí nepovažujú autoritu rodičov
za legitímnu vnímajú ich správanie ako viac kontrolujúce (Kuhn, Laird,
2011). (4) Percipovaná legitímnosť autority rodiča je vyššia pri vyššej
miere monitoringu (Darling, Cumsille, Martínez, 2008). Adolescenti,
ktorí uznávali autoritu rodiča, sa zároveň v prípade monitoringu viac
rodičom zverovali (Keijsers, Laird, 2014).

6.2

Faktory na strane rodiča

Medzi najčastejšie sledované faktory súvisiace s formou a intenzitou
kontroly rodiča voči adolescentovi, ktoré sú na strane rodiča, patria
osobnostné predpoklady rodiča. Individuálne rozdiely v osobnosti formujú do významnej miery správanie človeka. Nie je tomu ináč
ani v súvislosti s rodičovským správaním. Metaanalýza potvrdila
(Prinzie et al., 2009), že rodičia, ktorí vo výchove presadzujú štruktúru
a uplatňujú vyššiu mieru behaviorálnej kontroly sú vo všeobecnosti
extrovertnejší, prívetivejší, svedomitejší, otvorenejší voči skúsenosti
a zároveň menej neurotickí. Zvýšená podpora autonómie súvisí
s vyššou mierou prívetivosti a nižšou mierou neuroticizmu. Rodičia
skórujúci vysoko na škále neuroticizmu majú zvýšenú negatívnu
emocionalitu, čo môže zhoršiť ich schopnosť adekvátne reagovať
na signály dieťaťa. Takisto môžu mať zvýšenú tendenciu vysvetľovať
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si nevhodné správanie dieťaťa ako zámerné, čo môže mať za následok
vysoko neštruktúrovanú a inkonzistentnú výchovu (Prinzie et al.,
2009).
Ak sa pozrieme špecifickejšie na obdobie dospievania a rôzne formy
kontroly, výskumy ukazujú, že vyššia miera extraverzie a prívetivosti
súvisí s menšou mierou neprimeraných reakcií rodičov (v podobe
hnevu, netrpezlivosti, iritácie či averzie) na problematické správanie
dieťaťa (De Haan, Prinzie, Deković, 2009); emocionálna stabilita zvyšuje pravdepodobnosť používania striktnejšej kontroly (Huver et al.,
2010); rodičia s vyššou mierou svedomitosti uvádzajú menej
problémov pri stanovovaní pravidiel svojim deťom (Oliver, Guerin,
Coffman, 2009); nižšia úroveň neuroticizmu súvisela s väčšou
informovanosťou rodičov o aktivitách dospievajúceho a nižšia otvorenosť voči skúsenosti s väčšou prísnosťou (restrictivness) (Metsäpelto,
Pulkkinen, 2013). Negatívny perfekcionizmus (charakterizovaný
snahou o nerealistické vysoké ciele stanovujúc si nerealistické
štandardy správania) súvisel s častejšou kritikou správania dospievajúcich, zároveň však aj s väčšou nedôslednosťou pri kontrolovaní
správania; naopak pozitívny perfekcionizmus (charakterizovaný
intenzívnou snahou o dosiahnutie cieľov, avšak s možnosťou upraviť
ciele v prípade neúspechu) súvisel s väčšou dôslednosťou otcov
(Greblo, Bratko, 2014). Hoci osobnostné charakteristiky rodiča sa javia
byť významným prediktorom používanej formy kontroly, štúdia
porovnávajúca relatívnu prediktívnu silu osobnosti rodičov a osobnosti
dospievajúceho ukázala, že miera používania nadmernej kontroly
rodičom súvisí skôr s osobnostnými charakteristikami dieťaťa
ako rodiča (Dennisen, Van Aken, Dubas, 2009).
Ďalším významným faktorom, súvisiacim s využívaním rodičovskej
kontroly je vnímaná rodičovská kompetencia či sebaúčinnosť.
Rodičovská sebaúčinnosť je charakterizovaná vierou rodiča vo svoju
schopnosť zvládnuť výzvy, ktoré so sebou jednotlivé vývinové obdobia
dieťaťa prinášajú a ovplyvňovať dieťa tak, aby sa povzbudil jeho optimálny vývin (Bandura, 1977). Obdobie nástupu adolescencie dieťaťa
je pre rodiča obzvlášť zaťažujúcim. Výskum ukazuje, že s nástupom
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adolescencie dochádza k miernemu poklesu vnímanej rodičovskej
sebaúčinnosti (Glatz, Buhanan, 2015). Pocit rodiča, že výchovu svojho
dieťaťa zvládne, je kľúčovým pre využívanie efektívnych stratégií
pri výchove. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čím vyššia je miera
rodičovskej sebaúčinnosti, tým pozitívnejšie výchovné praktiky rodič
využíva (Jones, Prinz, 2005). V súvislosti s kontrolou, rodičia s vyššou
sebaúčinnosťou viac monitorovali dospievajúcich (Shumow, Lomax,
2002) a používali v menšej miere psychologickú kontrolu
(Bogenschneider, Small, Tsay, 1997). Rodičovská sebaúčinnosť môže
pozitívne ovplyvňovať vývin dospievajúcich nielen prostredníctvom
adaptívnejších výchovných praktík, ktoré rodičia používajú, ale aj
priamo ako dôsledok modelovania (Jones, Prinz, 2005). Sebaúčinnosť
môže zároveň mediovať vzťah medzi niektorými osobnostnými charakteristikami a výchovnými praktikami (De Haan, Prinzie, Deković,
2009). Rodičia s vyššou prívetivosťou a extraverziou vnímajú schopnosť zvládnuť výchovu dieťaťa pozitívnejšie, čo ďalej zvyšuje pravdepodobnosť používania adaptívnych spôsobov výchovy.

6.3

Kontextuálne faktory

Výchovné postupy rodičov sú do značnej miery ovplyvnené kultúrnymi
a sociálno-ekonomickými aspektami. Rodičia z rôznych kultúr
sa líšia vzhľadom na ich výchovné hodnoty i ciele výchovy, ktoré
do značnej miery súvisia s úrovňou individualizmu a kolektivizmu
v jednotlivých krajinách (Prevoo, Tamis-LeMonda, 2017). Krajiny
s vyššou mierou individualizmu oceňujú individuálne hodnoty
ako napr. osobná sloboda, či čas pre seba. V krajinách charakterizovaných vyššou mierou kolektivizmu sú vysoko hodnotené vzťahy
medzi jednotlivcami a skupinové dobre. Výskumy naznačujú, že práve
v kolektivistických krajinách (napr. Čína, Korea) zvyčajne rodičia
uplatňujú vyššiu mieru behaviorálnej kontroly (Dwairy, Achoui, 2010;
Richman, Mandara, 2013). Kultúrne rozdiely nespočívajú len v tom,
akým spôsobom a do akej miery rodičia dospievajúcich kontrolujú,
ale i v tom, ako dospievajúci rodičovskú kontrolu interpretujú. Belgickí
adolescenti napríklad percipovali vyvolávanie pocitov viny (ako súčasť
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psychologickej kontroly) negatívnejšie ako čínski adolescenti
(Chen et al., 2016); afro-americkí adolescenti percipujú vyvolávanie
pocitov viny ako vysoko kontrolujúce, ale zároveň vyjadrujúce lásku
a záujem rodičov (Chao, Aque, 2009); adolescenti v Ghane interpretovali autonómiu podporujúci prístup rodičov ako zanedbávajúci
(Marbell, Grolnick, 2013). Na druhej strane, v súvislosti so vzťahom
medzi používaním psychologickej kontroly a depresívnymi symptómami dospievajúcich neboli zistené rozdiely medzi belgickými
a juhokórejskými adolescentmi (Soenens et al., 2012).
Slovensko môžeme v tomto kontexte považovať za krajinu pomerne
špecifickú, kde sa hodnoty kolektivistické (prenášané najmä
z minulosti) spájajú s hodnotami individualistickými (ktoré sú späté
najmä so súčasnou európskou spoločnosťou). V našej nedávnej štúdii
(Bačíková, 2017) sme medzi vysokoškolskými študentami zaznamenali
pomerne vysokú mieru súhlasu tak s hodnotami individualistickými
(napr. „Radšej sa spolieham sám na seba, ako na iných.“),
ako s hodnotami kolektivistickými (napr. „Členovia rodiny by mali
zostať spolu bez ohľadu na to, čo pre to musia obetovať.“). Súčasní
rodičia, ktorí sami boli vychovávaní skôr v kontexte kolektivistických
hodnôt, vychovávajú svoje deti v prostredí zameranom do značnej
miery na hodnoty individualistické. To môže vytvárať nesúlad v tom,
ako vnímajú úlohu kontroly vo výchove rodičia a ako dospievajúci.
Zároveň to môže súvisieť poklesom využívania behaviorálnej kontroly
rodičmi v našom kultúrnom prostredí v ostatných rokoch.
Ďalším z dôležitých kontextuálnych faktorov súvisiacich s uplatňovaním výchovy, je sociálno-ekonomický status rodiny (vzdelanie
rodičov, objektívna finančná situácia či subjektívne vnímaný
ekonomický stres, nezamestnanosť). Zdá sa, že vyššia miera finančného stresu, či aktuálne finančné ťažkosti, súvisia s vyššou mierou
konfliktov medzi dospievajúcimi a rodičmi, nižšou vrelosťou a vyššou
hostilitou (Conger et al., 1994; Morrison Gutman, McLoyd, Tokoyawa,
2005). Model rodinného stresu (Family stress model, Conger et al.
1992) vychádza z predpokladu, že objektívne ekonomické problémy
a nestabilná práca súvisia so zhoršenou emocionálnou pohodou
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rodičov a ich správaním voči dospievajúcim prostredníctvom prežívaného ekonomického stresu. Prežívaný ekonomický stres následne
súvisí s depresivitou oboch rodičov, čo vedie k partnerským konfliktom
a zhoršeniu rodičovských schopností. Stres a sociálno-ekonomické
problémy uberajú rodičom čas i energiu, ktorá je potrebná na adekvátne uplatňovanie kontroly. Zároveň majú rodičia s nižším sociálno-ekonomickým statusom horšie vedomosti o vhodných spôsoboch
výchovy. Výskumy, zamerané špecificky na rodičovskú kontrolu a jej
súvis so sociálno-ekonomickým statusom sú zriedkavé. Výnimkou
je výskum Evansa et al. (2005), ktorý ukázal, že chudoba súvisí
s chaosom a nižším uplatňovaním štruktúry. V našom výskume sme
sa zamerali na zamestnanecký status rodičov dospievajúcich a jeho
súvis s niektorými rodinnými procesmi (Bačíková, Janovská, 2019;
Bacikova-Sleskova, Benka, Orosova, 2015; Bacikova-Sleskova et al.,
2011). Výsledky viacerých našich štúdií poukazujú na rozdiely v úrovni
niektorých rodinných procesov medzi dospievajúcimi, ktorých rodičia
sú zamestnaní a tými, ktorých rodičia sú nezamestnaní, prípadne majú
iný zamestnanecký status. Dospievajúci v období skorej adolescencie,
ktorých matky boli zamestnané, uvádzali vyššiu mieru náklonnosti
a spokojnosti so vzťahom s matkou, nižšiu mieru vzájomného
antagonizmu ako i vyššiu mieru podpory autonómie zo strany matky.
V miere monitoringu ani psychologickej kontroly matky sme
neidentifikovali štatisticky významné rozdiely. Adolescenti, ktorých
otcovia boli zamestnaní, uvádzali (rovnako, ako v prípade matky)
vyššiu mieru náklonnosti a spokojnosti so vzťahom, vyššiu mieru
monitoringu a podpory autonómie a prekvapivo i viac spoločne tráveného času. Zdá sa, že zamestnanecký status otca súvisí skôr
s pozitívnymi faktormi rodinných procesov ako s negatívnymi.
Je možné, že pozitíva, ktoré so sebou prináša platené zamestnanie otca
pomáhajú udržať kvalitu rodinných procesov na dobrej úrovni. Nasledujúce moderačné analýzy poukázali i na interakciu medzi spoločne
tráveným časom a zamestnanosťou otca vo vzťahu k spokojnosti
so vzťahom s otcom. Tento vzťah je silnejší u dospievajúcich, ktorých
otcovia nie sú zamestnaní (Bačíková, Janovská, 2019).
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Zhrnutie
Forma, intenzita, či interpretácia uplatňovanej kontroly, môžu závisieť
od rôznych faktorov na strane dospievajúceho, na strane rodiča,
ako i viacerých kontextuálnych faktorov. Na strane dospievajúceho
sú dôležitými jeho osobnostné, či temperamentové charakteristiky
a spôsob, akým kontrolu rodiča interpretuje a internalizuje. Zdá sa,
že dospievajúci s osobnostnými charakteristikami ako sú vyššia iritabilita, impulzivita, nižšia prívetivosť a svedomitosť, emocionálny chlad,
reagujú na neprimerané formy rodičovskej kontroly negatívnejšie,
zároveň však dokážu viac vyťažiť z adekvátne uplatňovanej kontroly.
Dospievajúci správanie rodiča interpretuje a zvažuje, koľko flexibility
je v pravidlách, ktoré rodič určuje. Zároveň zvažuje, či s pravidlom
súhlasí a bude sa v súlade s ním správať, alebo s ním nesúhlasí
a použije niektorý z viac či menej adaptívnych spôsobov vyrovnania
sa so situáciou (opozičný vzdor, submisívne uposlúchnutie, akomodácia, vyjednávanie). Pravdepodobnosť správania sa v súlade
s pravidlami aj mimo priamej kontroly rodiča významne zvyšuje
internalizovanie pravidiel. Internalizácia pravidiel je vyššia, ak majú
rodičia tendenciu tieto pravidlá stanovovať autonómiu podporujúcim
spôsobom a pokiaľ dospievajúci v danej situácii považujú autoritu
rodiča za legitímnu.
Z faktorov súvisiacich s konkrétnym rodičom sa javia byť najdôležitejšími jeho osobnostné charakteristiky. Rodičia s vyššou mierou
extraverzie, prívetivosti, otvorenejší voči skúsenosti, svedomitejší
a menej neurotickí zvyčajne využívajú adekvátnejšie výchovné postupy
v podobe menej častej psychologickej kontroly a častejšej behaviorálnej kontroly. Podobne, rodičovská sebaúčinnosť, teda presvedčenie
o svojich schopnostiach zvládnuť výchovu dieťaťa, významne zvyšuje
pravdepodobnosť používania vhodnej kontroly. K najintenzívnejšie
sledovaným kontextuálnym faktorom patrí kultúrny kontext
a sociálno-ekonomický kontext. V krajinách, charakterizovaných preferenciou kolektivistických hodnôt, je rodičovská kontrola zvyčajne
intenzívnejšia a častejšia, zároveň je však dospievajúcimi interpretovaná ako primeranejšia v porovnaní s individualistickými krajinami.
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V súvislosti so sociálno-ekonomickým statusom platí predpoklad,
že stres súvisiaci s finančnými ťažkosťami či chýbajúcim zamestnaním
znižuje schopnosť rodiča uplatňovať kontrolu adekvátnym spôsobom.
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7. Diskrepancie v percipovaní rodičovskej
kontroly
Vo výskume zameranom na socializáciu je častou otázkou, kto poskytne o správaní skúmanej osoby najrelevantnejšie informácie. V snahe
zachytiť rôzne pohľady na prebiehajúce procesy sa zvyčajne implementuje tzv. prístup s využitím viacerých informátorov (v ang.
multiinformant approach). Údaje v rámci jedného výskumného projektu sú získavané od viacerých členov, ktorí sú do daných interakcií
zapojení - v prípade výskumu rodinných procesov ide o dospievajúceho, jedného alebo oboch rodičov, prípadne súrodenca, či externého
pozorovateľa. Takto získané údaje umožňujú rozvinúť komplexnejší
obraz vzájomných vzťahov (Taber, 2010). Porovnania údajov o rodinných procesoch získaných od viacerých informátorov prostredníctvom
dotazníkov však vo všeobecnosti poukazujú na značný nesúlad - diskrepanciu medzi informáciami jednotlivých členov rodiny.
O rastúcom záujme odborníkov o túto problematiku svedčí i nedávne
špeciálne číslo časopisu Journal of Youth and Adolescence (2016)
s názvom Discrepancies in Adolescent-parent Perceptions of the family
and adolescent adjustment, či samostatné sympózium na konferencii
EARA 2016 (Parent-adolescent discrepancies and family and
adolescent adjustment).
Rozdielom v percipovaní jednotlivých rodinných procesov sa venovalo
niekoľko zaujímavých štúdií. Ako sme uviedli vyššie, vo všeobecnosti
môžeme konštatovať, že zhoda medzi pohľadom zo strany
rodiča a zo strany dieťaťa je nízka (Pelton, Forehand,2001;
Mc Elhaney et al., 2008, Maurizi, Gershoff, Aber, 2012). Nedávno bola
publikovaná metaanalýza 85 štúdií (Korelitz, Garber 2016) sledujúcich
diskrepanciu v pohľade na rodičovskú kontrolu medzi adolescentmi
a matkou alebo otcom. Autori sa zamerali výhradne na štúdie, ktoré
použili známy dotazník Child Report on Parental Behaviour Inventory
(CRPBI, Schaefer, 1965). To im umožnilo v rámci metaanalýzy
porovnávať štúdie zamerané špecificky na dve formy rodičovskej
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kontroly - behaviorálnu a psychologickú kontrolu vzhľadom na pohlavie rodiča. Výsledky analýz poukazujú na to, že v prípade oboch foriem
kontroly, tak u dyády matka - dieťa ako dyády otec - dieťa, je vo všeobecnosti len nízka miera zhody. Deti percipovali významne vyššiu
mieru psychologickej kontroly ako uvádzali rodičia. V súvislosti
s behaviorálnou kontrolou, hoci diskrepancie boli štatisticky významné, nebol v jednotlivých štúdiách pozorovaný jednoznačný trend v tom,
či vyššiu mieru kontroly percipujú rodičia alebo adolescenti.
V práci Paulsonovej a Sputovej (1996) adolescenti vnímali matku i otca
ako menej vyžadujúcich v porovnaní s tým, ako sa vnímali samotní
rodičia. Podobne nízka zhoda bola zistená v miere rodičovského
monitoringu u adolescentov (Cottrell et al., 2003). Zaujímavým
zistením je, že v súvislosti s neprimeranými formami behaviorálnej
kontroly, rodičia uvádzali viac trestania a nekonzistentnej kontroly
ako dospievajúci (Guion, Mrug, Windle, 2009). Diskrepancie v percipovaní kontroly medzi dospievajúcimi a ich rodičmi boli potvrdené
aj na Slovenskej vzorke stredoškolákov a ich rodičov rovnakého
pohlavia (Bačíková, Čarná, 2011). Sledovali sme, okrem iných
rodinných procesov, mieru monitoringu zo strany rodičov a tendenciu
odsúhlasovať priateľov, s ktorými sa dospievajúci stretávajú. Výsledky
poukazujú na existenciu diskrepancií. Chlapci i dievčatá uvádzali
menšiu mieru monitoringu zo strany rodičov a odsúhlasovania
priateľov, ako ich rodičia.
Výskumy naznačujú, že rodičia percipujú uplatňovanie svojej
kontroly pozitívnejšie ako ich deti. Rodičia uvádzajú nižšiu mieru
využívania psychologickej kontroly (Janssens et al., 2015; Maurizi,
Gershoff, Aber, 2012); zároveň ale udávajú viac monitoringu
(Abar et al., 2015; Bačíková, Čarná, 2011) a vyššiu mieru informovanosti a vyžadovania informácií (De los Reyes et al., 2008) ako ich
dospievajúce deti. Výnimkou je výskum Lippold et al. (2011), v ktorých
práci vyššiu mieru monitoringu uvádzali dospievajúci.
Niektorí autori zastávajú názor, že existencia diskrepancií v percipovaní rodinných procesov vo všeobecnosti, a rodičovskej kontroly špeci68
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ficky, môže byť znakom rastúcej autonómie adolescenta a jeho
schopnosti odpútať sa od rodičov (Korelitz, Garber, 2016; Yaban, Sayıl,
Tepe, 2014). Dosiahnutie autonómie je považované za jednu
zo základných vývinových úloh obdobia adolescencie (Erikson, 2015).
V tomto kontexte by teda diskrepancie mali viesť k pozitívnym dôsledkom. Častejšie však výskumníci vychádzajú z teoretického predpokladu, že diskrepancie môžu byť indikátorom kvality vzťahu medzi
rodičom a adolescentom (Maurizi, Gershoff, Aber, 2012) a teda čím
väčšie sú rozdiely v percipovaní jednotlivých rodinných procesov
medzi dospievajúcimi a ich rodičmi, tým negatívnejší dôsledok majú
pre mnohé oblasti psychosociálneho fungovania adolescentov.
Rozdielne pohľady vytvárajú prostredie plné nedorozumení a frustrácie, ktoré môže viesť k neadekvátnym výchovným postupom a/alebo
rebelantstvu dospievajúceho (Pelton, Forenhand, 2001). Oba tieto
faktory môžu ďalej viesť k problémom vo fungovaní dospievajúcich.
Tento teoretický predpoklad potvrdzujú i mnohé empirické štúdie.
Vyššia miera diskrepancií v percipovaní rôznych aspektov rodičovskej
kontroly súvisela s výskytom depresívnych symptómov dospievajúcich
(De los Reyes et al., 2008); diskrepancie v percipovaní psychologickej
kontroly medzi adolescentmi a ich otcami súviseli s vyššou mierou
osamelosti u dievčat a väčším počtom problémových kamarátov
u chlapcov (Yaban, Sayıl, Tepe, 2014). Táto tendencia bola potvrdená
i longitudinálne. Adolescenti, ktorých matky uvádzali vyššiu mieru
monitoringu ako ju percipovali adolescenti, sa s väčšou pravdepodobnosťou správali o dva roky delikventne (De los Reyes et al., 2010).
Diskrepancie v informovanosti o voľnočasových aktivitách adolescentov súviseli s vyššou mierou porušovania pravidiel adolescentmi
(Laird, Weems, 2011).
V niekoľkých štúdiách sa autori pokúsili zodpovedať otázku, ktoré
z údajov (tie získané od rodičov alebo od adolescentov) sú relevantnejšie v kontexte skúmania dôsledkov uplatňovania rodičovskej
kontroly. Zdá sa, že kontrola tak, ako ju percipuje dospievajúci
má vo všeobecnosti väčšie behaviorálne a psychosociálne dôsledky pre
vývin adolescenta, ako miera kontroly udávaná rodičmi. Adolescentom
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percipovaný monitoring súvisel s užívaním alkoholu do väčšej miery,
ako údaje získané od rodičov (Abar et al., 2015) a porušovanie noriem
silnejšie súviselo s rodičovskou informovanosťou udávanou adolescentmi (Laird, Weems, 2011). Podobne, pozitívne vnímanie self bolo
omnoho silnejšie asociované s adolescentom percipovaným správania
rodičov ako s percipovaním rodičov (Gecas, Schwalbe, 1986) a duševné
zdravie o dva roky neskôr silnejšie predikovala adolescentmi
percipovaná kontrola a trestanie (Maurizi, Gershoff, Aber, 2012).
Hoci existencia nesúladu v percepcii rodinných procesov medzi
jednotlivými členmi rodiny je dostatočne empiricky potvrdená, jeho
príčiny, či faktory s ním súvisiace, neboli zatiaľ úplne objasnené.
Jedným zo súvisiacich faktorov sa javí byť vek adolescenta.
Metaanalýza výskumov diskrepancií v behaviorálnej a psychologickej
kontrole (Korelitz, Garber, 2016) identifikovala ako najsilnejší
moderátor tohto vzťahu vek dieťaťa. Čím starší boli adolescenti, tým
konzistentnejšie boli hodnotenia oboch sledovaných konštruktov
medzi nimi a matkami. V prípade otca, tento vzťah platil len pre
psychologickú kontrolu.
Zhoda v percepcii jednotlivých informátorov sa ďalej ukazuje byť
vyššia v prípade, že popisujú ľahšie pozorovateľný konštrukt (Korelitz,
Garber, 2016). V kontexte rodičovskej kontroly je ľahšie pozorovateľným konštruktom napr. používanie telesných trestov rodičom v porovnaní s využívaním napr. manipulácie charakteristickej pre psychologickú kontrolu. K tým najťažšie identifikovateľným konštruktom
patrí správanie podporujúce autonómiu.
Funkčnosť rodinných vzťahov môže takisto úzko súvisieť s existenciou
diskrepancií. Korelácia medzi percipovaním rodinných procesov adolescentmi a matkami bola menšia v prípade rozvedených rodín v porovnaní s úplnými rodinami (Pelton, Forehand, 2001). Autori toto zistenie vysvetľujú tendenciou rodičov a ich adolescentných detí vnímať
ich vzájomný vzťah rozdielne najmä v stresujúcich situáciách. Môže
to byť spôsobené napríklad zníženou schopnosťou ako matiek tak
i adolescentov byť v stresujúcich situáciách k vzájomnému vzťahu
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vnímavý. Podobne, v rodinách s celkovo menším počtom rizikových
faktorov boli informácie od matiek a ich detí kongruentnejšie,
ako to bolo v prípade rizikových rodín (Tein, Roosa, Michaels, 1994).
Dottererová a Dayová (2019) uvádzajú, že väčšia vrelosť vo vzťahu
medzi dospievajúcim a rodičom viedla k častejšiemu zverovaniu
sa dospievajúcich rodičom, čo následne znižovalo diskrepancie v percipovaní miery informovanosti rodiča.

Zhrnutie
Mnohé štúdie poukazujú na existenciu významných diskrepancií
v percipovaní rodinných procesov (a kontroly špecificky) medzi
dospievajúcimi a ich rodičmi. Rodičia percipujú používanie kontroly
pozitívnejšie ako ich deti (vo všeobecnosti uvádzajú vyššiu mieru
monitoringu a informovanosti a nižšiu mieru psychologickej kontroly
a trestania). Výskum naznačuje, že existencia diskrepancií môže byť
indikátorom kvality vzťahu medzi rodičom a adolescentom, a teda čím
sú diskrepancie väčšie, tým väčšie negatívne dôsledky pre dospievajúceho majú. Zároveň sa ukazuje, že kvalita rodinných procesov tak,
ako ich percipujú dospievajúci, má vo všeobecnosti väčšie behaviorálne
a psychosociálne dôsledky pre vývin adolescenta, ako kvalita udávaná
rodičmi.
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8. Rodičovská kontrola u slovenských
dospievajúcich
V teoretickej časti monografie sme vymedzili základné pojmy súvisiace
s problematikou rodičovskej kontroly. Predstavili sme jej rôzne formy
a okolnosti, za ktorých má uplatňovanie kontroly pozitívne behaviorálne a psychologické dôsledky. V empirickej časti monografie sa pokúsime podať ucelenejší obraz o rodičovskej kontrole a jej rôznych formách ako ich percipujú slovenskí dospievajúci a ich rodičia.
Zameriame sa pri tom na tri formy rodičovskej kontroly: na monitoring - ako formu kontroly, ktorá je považovaná za pozitívnu v zmysle
jej dôsledkov pre dospievajúceho a na psychologickú kontrolu a trestanie, ktorých dôsledky sú zvyčajne negatívneho charakteru. Problematiku rodičovskej kontroly uchopíme v rôznych kontextoch, pričom
použijeme údaje získané od dospievajúcich vo veku skorej adolescencie
a ich matiek a/alebo otcov. V neposlednom rade sa v analýzach
zameriame na efekt rodičovskej kontroly vo vzťahu k rizikovému
správaniu (ako jednému z významných ukazovateľov behaviorálnych
dôsledkov kontroly) a úrovni sebaúcty dospievajúcich (psychologický
dôsledok).
Teoretické poznatky, uvedené v predchádzajúcich častiach monografie,
vychádzajú zo štúdií zameraných na rôzne fázy dospievania zahrňujúce
obdobie od nástupu puberty (približne v 12 roku života) až po koniec
adolescencie (zvyčajne medzi 18-20 rokom života). V nasledujúcej
empirickej časti sa však zameriame len na obdobie skorej adolescencie
a problematiku rodičovskej kontroly budeme analyzovať na vekovo
homogénnej vzorke dospievajúcich (priemerný vek 12,5). Obdobie
skorej adolescencie je z hľadiska skúmania rodičovskej kontroly
kľúčovým, pretože práve v tomto období dochádza k významnému
nesúladu medzi potrebou autonómie dospievajúceho a prevzatia
zodpovednosti za svoje konanie a tendenciou rodiča pokračovať
v riadení, kontrolovaní a monitorovaní dieťaťa (Eccles et al., 1993).
Tento nesúlad môže viesť k zvýšenej konfliktovosti vo vzťahu dospieva72
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júci-rodič a následným negatívnym behaviorálnym či psychologickým
dôsledkom. Pochopenie procesu fungovania rodičovskej kontroly
v tomto období môže napomôcť jej efektívnemu využívaniu s cieľom
predísť nežiaducim dôsledkom nevhodne využívanej kontroly.
Analýzy budú prezentované v troch samostatných štúdiách. (1) V prvej
štúdii sa zameriame na jednotlivé formy kontroly v kontexte ďalších
rodinných procesov, percipovania a internalizácie pravidiel a overíme
vzťah všetkých troch foriem kontroly k rizikovému správaniu a sebaúcte dospievajúcich. (2) V druhej štúdii využijeme na osobu orientovaný prístup, ktorý umožní na základe prirodzene sa vyskytujúcich
kombinácií použitých foriem rodičovskej kontroly a úrovne
emocionálneho vzťahu adolescent-rodič identifikovať rôzne výchovné
štýly matiek a otcov. (3) V tretej štúdii sa zameriame na údaje získané
od dospievajúcich, ich matiek a otcov, a budeme analyzovať diskrepancie v percipovaní kontroly a ich súvis s ďalšími premennými.

8.1 Štúdia 1. Rodičovská kontrola v kontexte
rodinných procesov, pravidiel, rizikového
správania a sebaúcty dospievajúcich
8.1.1 Teoretické východiská
Cieľom výchovného pôsobenia rodiča na dospievajúceho je podporiť
jeho optimálny vývin v súlade so spoločenskými normami a pravidlami
i individuálnymi hodnotami rodičov, ktorého konečným cieľom
by malo byť dosiahnutie vlastnej sebaregulácie správania mladého
človeka. Jedným z najvýznamnejších prostriedkov socializácie, ktorý
majú rodičia k dispozícii, je kontrola. Výskum naznačuje pozitívny
súvis adekvátne uplatňovanej kontroly s mnohými oblasťami
socializácie (Bacikova-Sleskova, 2009; Caroll et al., 2016; Fosco et al.,
2012). Aby bolo možné hovoriť o adekvátne uplatňovanej kontrole,
je nevyhnutné rozlišovať medzi jej dvoma základnými formami - behaviorálnou a psychologickou kontrolou a dôsledne ich operacionalizovať. Behaviorálna kontrola je charakterizovaná aktívnym
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správaním rodiča v podobe supervízie, stanovovania pravidiel
a obmedzení, či sledovania správania dieťaťa vo voľnom čase (Barber,
Olsen, Shagle, 1994; Criss et al., 2015). Psychologická kontrola naopak
zahŕňa konanie rodiča prejavujúce sa znevažovaním dieťaťa,
manipuláciou, či vyvolávaním pocitov viny (Barber et al., 2012).
Obdobie dospievania je spájané so zvýšenou tendenciou k rizikovému
správaniu, najmä v podobe experimentovania s fajčením a alkoholom,
preto je rodičovská kontrola často upriamená týmto smerom.
Primeraná behaviorálna kontrola (v podobe stanovovania pravidiel
a monitoringu) sa javí byť protektívnou v zmysle prevencie rizikového
správania dospievajúcich (Abar et al., 2014). Naopak nadmerná,
nevhodná behaviorálna kontrola, či psychologická kontrola efektívne
nie sú, prípadne pravdepodobnosť rizikového správania ešte zvyšujú
(Donovan, Brassard, 2011). Cieľom rodičovskej kontroly však nie je len
dosiahnuť žiaduce správanie, prípadne zabrániť nežiaducemu správaniu, ale zároveň podporiť optimálny psychický vývin dospievajúcich.
Jednou z psychologických charakteristík, ktoré sa v kontexte výskumu
rodičovskej kontroly javia ako kľúčové, je sebaúcta dospievajúceho.
Sebaúcta je definovaná ako „pozitívny alebo negatívny postoj jednotlivca k sebe ako celku“ (Rosenberg et al., 1995, p. 141) a je považovaná
za významný komponent duševného zdravia. Vyššia sebaúcta súvisí
s mnohými pozitívnymi aspektami vývinu v podobe spokojnosti
so životom, duševným zdravím, pozitívnymi medziľudskými vzťahmi,
či školskou a pracovnou úspešnosťou. Adolescencia je považovaná
za kritické obdobie formovania sebaúcty (Rosenberg et al., 1995),
pričom sa zdá, že na jej začiatku dochádza k poklesu celkovej úrovne
sebaúcty spôsobenému pravdepodobne pubertálnymi zmenami
a emocionálnou nerovnováhou, ktorá ich sprevádza (Robins et al.,
2002). Vývin sebaúcty v dospievaní závisí od mnohých individuálnych
a sociálnych faktorov. Jedným z najvýznamnejších sociálnych faktorov
je rodičovská výchova. Vo všeobecnosti, výchova charakterizovaná
vrelosťou, emocionálnym putom a prejavovaným záujmom rodičov
významne prispieva k optimálnemu vývinu dospievajúceho a vyššej
sebaúcte (Chen, Gully, Eden, 2004; Mann et al., 2004; Milevsky et al.,
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2007). Výskumy zamerané špecificky na rodičovskú kontrolu ukazujú
rozporuplné výsledky. Informovanosť rodičov o voľnočasových aktivitách dieťaťa bola vo viacerých štúdiách asociovaná s vyššou sebaúctou
dospievajúcich (napr. Bean et al., 2003; Parker, Benson, 2004).
Naopak, behaviorálna kontrola so sebaúctou dospievajúcich v predchádzajúcich štúdiách buď nesúvisela, alebo, ak bola jej intenzita nadmerná, súvisela negatívne (Kerr, Stattin, 2000; Kakihara et al., 2010).
Štúdia realizovaná na vzorke dospievajúcich na Slovensku poukázala
na možnosť, že rodičovská kontrola, pokiaľ sa objavuje spolu s dostatočnou informovanosťou rodičov, je významným prediktorom vyššej
sebaúcty o rok neskôr (Bacikova-Sleskova, Benka, Orosova, v tlači).
Psychologická kontrola býva zvyčajne konzistentne asociovaná s nižšou
sebaúctou
dospievajúcich
(Bean et al.,
2003;
Boudreault-Bouchard et al., 2013). Pomerne nekonzistentné výsledky súvisiace
s behaviorálnou kontrolou a sebaúctou si vyžadujú ďalšie skúmanie.
Jedným z dôležitých faktorov, ktoré súvisia s tým, či sa dospievajúci
budú správať v súlade s očakávaniami rodiča je jasnosť pravidiel, ktoré
rodičia stanovujú a jasnosť a primeranosť dôsledkov v prípade ich
neuposlúchnutia. Deti majú tendenciu pravidlá rodiča hodnotiť,
interpretovať a zároveň sa rozhodujú, či sa budú správať v súlade
s nimi (Parkin, Kuczynski, 2012). Pokiaľ sú pravidlá stanovené jasne,
ich rešpektovanie bude pravdepodobne častejšie. Nie je nám však
známy výskum, ktorý by identifikoval, ako jednotlivé formy kontroly
súvisia s percepciou stanovených pravidiel ako jasných.
Ďalším z významných faktorov dodržiavania pravidiel aj bez priamej
kontroly rodičov je kvalita ich internalizácie (Soenens, Vansteenkiste,
Sierens, 2009; Van Petegem et al., 2017a), teda miera do akej
dospievajúci pravidlu rozumie a plne uznáva jeho dôležitosť. V kontexte Teórie seba-determinácie (Ryan, Deci, 2000) je za najvyššiu kvalitu
internalizácie považované identifikovanie sa s pravidlom. Identifikovanie sa s pravidlom nie je nevyhnutne sprevádzané správaním
sa v súlade s týmto pravidlom, avšak významne zvyšuje pravdepodobnosť takéhoto správania. V predkladanej monografii budeme
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sledovať, ako jednotlivé formy rodičovskej kontroly na začiatku dospievania prispievajú ku kvalite zvnútorňovania pravidiel.
Predchádzajúce štúdie naznačujú existenciu rodových rozdielov
v uplatňovaní rodičovskej kontroly, ako i rozdielny efekt kontroly matky a otca na rôzne aspekty vývinu. Pomerne konzistentné sú zistenia
týkajúce sa rodu rodičov. Matky vo všeobecnosti využívajú rôzne formy
kontroly častejšie ako otcovia (Dwairi, Achouri, 2009; Shek, 2008;
Barber, Harmon, 2002). Zdá sa, že primeraná kontrola zo strany
matky je efektívnejšia ako kontrola otca, naopak, neprimeraná kontrola otca má väčší negatívny dôsledok pre dospievajúceho ako neprimeraná kontrola matky (Keijsers et al., 2010; Soenens et al., 2006;
Verhoeven et al., 2012). V súvislosti s rodom dospievajúcich sú výsledky menej konzistentné, naznačujúce, že dievčatá percipujú kontrolu
rodičov ako intenzívnejšiu v porovnaní s chlapcami (McKinney,
Brown, Malkin, 2018; Willoughby, Hamza, 2011).
Cieľom prvej prezentovanej štúdie je popísať rôzne formy rodičovskej
kontroly v súvislosti s rodom a v kontexte rôznych premenných. Štúdia
má niekoľko čiastkových cieľov: (1) skúmať rozdiely v percipovaní
rodičovskej kontroly vzhľadom na rod adolescenta a rodiča; (2) analyzovať, ako jednotlivé formy kontroly súvisia s vnímaním jasnosti stanovených pravidiel, mierou internalizácie pravidiel a uposlúchnutím
pravidiel; (3) analyzovať, ako jednotlivé formy kontroly súvisia s ďalšími rodinnými procesmi (konflikt, antagonizmus, vrelosť a spokojnosť
so vzťahom); (4) analyzovať, ako jednotlivé formy kontroly súvisia
s rizikovým správaním a sebaúctou dospievajúcich a nakoľko formy
kontroly vo svojom efekte interagujú.

8.1.2 Výskumný súbor
Zber údajov bol realizovaný pomocou dotazníkov medzi žiakmi siedmich ročníkov základných škôl na Slovensku a ich rodičmi v septembri/októbri 2017. Do zberu bolo prostredníctvom stratifikovaného
príležitostného výberu zaradených 12 škôl v rámci celého Slovenska.
S cieľom dosiahnuť čo najreprezentatívnejší výskumný súbor bol
kladený dôraz na zastúpenie škôl z rôznych krajov a z obcí rôznych
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veľkostí. V každej škole sa výskumu zúčastnili žiaci všetkých tried siedmeho ročníka. Dotazníky žiaci vypĺňali počas dvoch vyučovacích hodín
za prítomnosti zaškoleného člena výskumného tímu, bez prítomnosti
učiteľa. Každý žiak po vyplnení dotazníka dostal dve (prípadne jednu)
obálky s dotazníkmi určenými pre oboch rodičov. Rodičia žiakov boli
požiadaní o vyplnenie priložených papierových foriem dotazníka,
v prípade ich preferencie im bola ponúknutá možnosť on-line
dotazníka. Žiaci, žijúci s iným ako vlastným rodičom, boli inštruovaní,
aby dotazník odovzdali tomu, s kým trávia viac času. Dotazníky boli
následne v zalepenej obálke doručené späť do školy učiteľovi
zodpovednému za zber údajov. Vypĺňanie dotazníkov bolo anonymné.
Dotazníky pre žiakov i rodičov obsahovali položky, ktoré umožnili
vytvoriť identifikačný kód (napr. prvé písmeno tvojho mena/prvé
písmeno mena Vášho dieťaťa; tvoj dátum narodenia/dátum narodenia
Vášho dieťaťa), na základe ktorého boli následne odpovede detí
a rodičov spárované.
Finálny výskumný súbor tvorilo 580 dospievajúcich (priemerný vek
12,51; SD = 0,59; 51,1% chlapcov; 75,3% žije s oboma vlastnými
rodičmi), 217 matiek (priemerný vek 40,5; SD = 4,64) a 150 otcov
(priemerný vek 42,71; SD = 5,33); pričom rodičovských párov jedného
dieťaťa bolo 113.
Pre overenie reprezentatívnosti výskumného súboru rodičov sme
porovnali údaje získane od dospievajúcich v súvislosti so základnými
demografickými charakteristikami a sledovanými rodinnými procesmi
medzi žiakmi, ktorých rodičia sa výskumu zúčastnili a tými, ktorí
sa nezúčastnili. Deti matiek, ktoré sa výskumu zúčastnili sa signifikantne nelíšili od tých, ktorých matky sa výskumu nezúčastnili
v žiadnej zo sledovaných premenných. Dospievajúci otcov, ktorí
vyplnili dotazník, boli signifikantne častejšie dievčatá (χ² = 5,78;
p ≤ 0,05), lepší žiaci (jednotkári a dvojkári) (χ² = 13,2; p ≤ 0,01),
uvádzali vyššiu mieru spokojnosti so vzťahom s otcom (t = 2,68;
p ≤ 0,001) a náklonnosti (t = 2,20; p ≤ 0,05). V úrovni rizikového
správania, sebaúcty a ostatných rodinných procesov nebol zistený
štatisticky významný rozdiel medzi dospievajúcimi, ktorých otcovia
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sa zúčastnili a nezúčastnili výskumu. Podrobnejšie informácie
o základných demografických charakteristikách rodičov uvádzame
v tabuľke 5.
Tabuľka 5 Základné demografické údaje rodičov, ktorí sa zúčastnili
výskumu
matky
vzdelanie

počet detí

zamestnanie
partner/ka

otcovia

N

%

N

%

6

2,8

4

2,7

stredoškolské

139

64,0

111

75,0

vysokoškolské

72

33,2

35

23,3

1

37

17,2

28

19,0

2

128

59,5

85

57,8

viac

50

23,3

34

23,2

zamestnaný/á

190

88,4

140

94,0

iné

25

11,6

9

6,0

otec/matka dieťaťa

156

72,2

134

90,0

iný partner/ka

32

14,8

6

4,0

bez partnera/ky

28

13,0

9

6,0

základné

8.1.3 Metodiky
V práci bolo použitých niekoľko zahraničných metodík (publikovaných
v anglickom jazyku). Všetky metodiky boli podrobené procesu obojstranného prekladu. Prípadné významové nezrovnalosti dvoch
anglických verzií boli posúdené dvoma odborníkmi v oblasti vývinovej
psychológie a slovenská verzia metodík bola podľa nich významovo
upravená.
Dotazníky týkajúce sa rodičovskej kontroly a ďalších rodinných
procesov boli položené dospievajúcim aj ich rodičom. Použité dotazníky sú primárne určené deťom, položky pre rodičov boli mierne
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upravené tak, aby sa týkali ich správania voči ich deťom. Rodičia boli
inštruovaní, aby na položky odpovedali vzhľadom k dieťaťu, ktoré im
dotazník donieslo (dieťa zúčastňujúce sa výskumu). Adolescenti
odpovedali na všetky položky osobitne v súvislosti matkou a osobitne
v súvislosti s otcom. Rodičia odpovedali na metodiky týkajúce sa rodičovskej kontroly a rodinných procesov. Ostatné metodiky vypĺňali
len dospievajúci.
Všetky použité metodiky sú skórované tak, aby vyššie skóre
reflektovalo vyššiu úroveň danej premennej (napr. viac psychologickej
kontroly, viac tráveného času, viac sebaúcty, atď.). V štatistických
analýzach pracujeme s priemerným skóre všetkých položiek pre jednotlivé premenné.
Rodičovská kontrola. V prezentovanej štúdii sme sa zamerali na tri
formy rodičovskej kontroly: monitoring, psychologická kontrola
a trestanie. Na všetky položky nasledujúcich metodík respondenti
odpovedali pomocou 5 stupňovej škály Likertoveho typu (1 vôbec
nesúhlasím - 5 úplne súhlasím).
Monitoring. Monitoring bol sledovaný pomocou 8 položkovej škály
Parental monitoring of Behavior Scale (Barber, 2002). Táto škála
zahŕňa položky týkajúce sa monitorovania správania dospievajúceho
prostredníctvom pýtania sa, dohliadania, stanovovania pravidiel (napr.
„Moja mama/môj otec mi pripomína pravidlá, ktoré mi stanovil/a.“
„Moja mama/môj otec sa snaží vedieť, kto sú moji priatelia a kde
trávim voľný čas.“) Dve z položiek boli reverzne prevrátené. Škála
monitoringu vykazuje dostatočnú vnútornú konzistenciu: adolescentom vypĺňaný dotazník týkajúci sa matky α = 0,67; týkajúci sa otca
α = 0,76. Matkou vypĺňaný dotazník α = 0,69; otcom vypĺňaný
dotazník α = 0,70.
Psychologická
kontrola.
Psychologická
kontrola
bola
operacionalizovaná ako manipulácia myšlienkami a emóciami dieťaťa
prostredníctvom vyvolávania pocitov viny, odopierania lásky, vytvárania anxiety a znevažovania pohľadu dospievajúceho. Využitá bola
8-položková škála Psychologickej kontroly (Psychological Control
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Scale - Youth Self-Report, Barber, 1996) (napr. „Moja mama/môj otec
zmení tému vždy, keď chcem niečo povedať.“ „Ak mamu/otca urazím,
prestane so mnou rozprávať, až kým ho/ju zase nejako nepoteším.“)
Vnútorná konzistencia škály je nasledujúca: adolescentom vypĺňaný
dotazník - matka α = 0,75; otec α = 0,76; rodičmi vypĺňaný dotazník - matka α = 0,69; otec α = 0,65.
Trestanie. V štúdii sme použili trojpoložkovú subškálu Trestanie
dotazníka The Network of Relationships Social Provision Version
(Furman, Buhrmester, 1985). Trestanie je v tejto metodike chápané
široko, ako používanie trestov vo všeobecnosti, karhanie a verbálna
agresia v podobe nadávok. Cronbachovo alfa pre túto subškálu
je nasledujúce: adolescent matka α = 0,78; otec α = 0,81; rodičia
matka α = 0,59, otec α = 0,63.
Rodinné procesy. Rôzne rodinné procesy boli sledované pomocou
dotazníka The Network of Relationships Social Provision Version
(Furman, Buhrmester, 1985). Dotazník obsahuje 9 subškál. Pre potreby našej práce sme vybrali päť z nich: trávenie spoločného času,
2 subškály charakterizujúce negatívne rodinné procesy: konflikt, vzájomný antagonizmus a 2 subškály charakterizujúce pozitívne rodinné
procesy: náklonnosť a spokojnosť so vzťahom. Jednotlivé subškály
pozostávali z troch položiek. Respondenti odpovedali na položky
na 5-bodovej škále Likertoveho typu ((1) vôbec alebo málo,
(5) väčšinu/väčšinou). Príklady položiek pre jednotlivé subškály
sú uvedené v tabuľke 6.
Vnútorná konzistencia jednotlivých subškál je dobrá. Cronbachova
alpha pre položky vypĺňané adolescentom je: trávenie voľného času
matka α = 0,70, otec α = 0,74; konflikt matka α = 0,72, otec α = 0,73;
antagonizmus matka a otec α = 0,71; náklonnosť matka α = 0,75, otec
α = 0,79; spokojnosť so vzťahom matka α = 0,85, otec α = 0,89; pre
položky vypĺňané rodičmi je o niečo nižšia: trávenie voľného času
matka α = 0,67, otec α = 0,73; konflikt matka α = 0,73, otec α = 0,69;
antagonizmus matka α = 0,67, otec α = 0,63, náklonnosť obaja rodičia
α = 0,76; spokojnosť so vzťahom matka α= 0,72, otec α = 0,74.
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Tabuľka 6 Príklady položiek subškál dotazníka The Network
of Relationships Social Provision Version (Furman, Buhrmester, 1985)
subškála

príklad položky

trávenie
spoločného
času

Ako často spolu s mamou/otcom navštevujete rôzne
miesta, robíte zábavné veci?

konflikt

Ako veľmi sa s mamou/ s otcom hádate?

antagonizmus

Do akej miery vás s mamou/ s otcom otravuje správanie
toho druhého?

náklonnosť

Ako veľmi tvojej mame/ tvojmu otcovi na tebe záleží?

spokojnosť
so vzťahom

Ako si spokojný so svojim vzťahom s mamou/ s otcom?

Pravidlá. Mieru percipovania pravidiel ako jasných sme zisťovali
pomocou jednej položky. Respondenti vyplnili položku: „Pravidlá
v mojej rodine sú jasné.“ S možnosťami odpovede (1) nikdy, (2) občas,
(3) často, (4) stále. Keďže odpovede na otázku nespĺňali kritérium
normálneho rozloženia, položka bola dichotomizovaná: pravidlá nie
sú jasné (nikdy a občas) / pravidlá sú jasné (často a stále). Približne
73% respondentov percipovalo pravidlá v rodine ako jasné.
Na určenie stupňa internalizácie rodičovských pravidiel bol
použitý dotazník Internalization of Parental Rules in the Moral
Domain (Soenens, Vansteenkiste, Sierens, 2009). Tento dotazník
sa týkal špecificky matkiných pravidiel. Respondenti dostali nasledujúcu inštrukciu: „Niekedy tvoja mama určí pravidlá ohľadom toho,
ako sa nemáš správať. Napríklad, mohla Ti už niekedy zakázať
klamať, kradnúť alebo porušiť sľub. Tieto pravidlá sú o správaní,
ktoré väčšina ľudí vníma ako nesprávne. Ty môžeš mať však aj iné
dôvody, prečo tieto pravidlá dodržiavaš. Prosím, uveď nakoľko
súhlasíš s nasledujúcimi dôvodmi, prečo je dôležité dodržiavať
pravidlá, ktoré zaviedla tvoja matka ohľadom zlého správania.
Dodržiavam matkine pravidlá týkajúce sa toho, ako sa nemám
správať, pretože:“ Následne mali na škále od (1) vôbec nesúhlasím
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po (5) úplne súhlasím ohodnotiť 18 rôznych odpovedí, ktoré reflektujú
tri typy regulácie v súlade s teóriou seba-determinácie: externá
regulácia (6 položiek), introjektovaná regulácia (6 položiek) a identifikovaná regulácia (6 položiek). Externá regulácia je charakterizovaná
uposlúchnutím rodiča s cieľom vyhnúť sa nepríjemným dôsledkom
(„Dodržiavam matkine pravidlá týkajúce sa toho, ako sa nemám
správať, pretože sa bojím, že by som mohol/mohla stratiť vymoženosti, ktoré mám, ak by som ich nedodržiaval/a.“); introjektovaná
regulácia vyjadruje čiastočnú internalizáciu noriem, avšak uposlúchnutie rodičovských pravidiel je motivované potrebou vyhnúť sa pocitom viny a hanby („Dodržiavam matkine pravidlá týkajúce sa toho,
ako sa nemám správať, pretože inak by som mal zo seba zlý pocit.“);
identifikovaná regulácia je charakterizovaná úplným zvnútornením
rodičovských noriem („Dodržiavam matkine pravidlá týkajúce sa
toho, ako sa nemám správať, pretože rozumiem, prečo sú tieto pravidlá dôležité.“)
Pre jednotlivé typy regulácie bolo vyrátané priemerné skóre.
Na základe odporúčaného postupu autorov metodiky bol následne
vypočítaný Relatívny index internalizácie: 3x skóre identifikácie - skóre introjekcie - 2x skóre externej regulácie. S týmto relatívnym indexom internalizácie pracujeme v ďalších analýzach. Cronbachova alfa pre jednotlivé subškály je: identifikovaná α = 0,87; introjektovaná α = 0,81; externá regulácia α = 0, 72.
Reakciou na stanovené pravidlá môže byť namiesto internalizácie ich
aktívne neuposlúchnutie, konanie opačné, ako pravidlá stanovujú.
Neuposlúchnutie pravidiel bolo merané prostredníctvom štyroch
položiek (Vansteenkiste et al., 2014) (napr. „Robím presný opak toho,
čo odo mňa mama očakáva“, „Je mi jedno, čo mi mama hovorí o zlom
správaní. Robím si sám, čo chcem.“) opäť s možnosťou odpovede
(1) vôbec nesúhlasím, (5) úplne súhlasím. Následne bolo vyrátané
priemerné skóre. Vnútorná konzistencia škály je α = 0,85.
Sebaúcta dospievajúcich bola meraná pomocou 10-položkovej škály
sebaúcty Rosenberg self-esteem scale (Rosenberg, 1979). Polovica
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položiek tejto škály je negatívne orientovaná. Respondenti odpovedajú
na 4 bodovej škále Likertoveho typu (1-úplne súhlasím, 4-vôbec
nesúhlasím). Skóre bolo následne prepólované tak, aby vyššie skóre
indikovalo vyššiu sebaúctu. Túto metodiku vypĺňali len dospievajúci.
Vnútorná konzistencia škály je α = 0,71. Úroveň sebaúcty chlapcov
a dievčat sa štatisticky významne líši. Chlapci uvádzali vyššiu mieru
sebaúcty (M = 2,80; SD = 0,38) ako dievčatá (M = 2,67; SD = 0,39)
avšak veľkosť efektu bola malá (t = 4,29; p ≤ ,001; d = 0,34).
Rizikové správanie. Adolescenti odpovedali na tri otázky, týkajúce
sa celoživotnej prevalencie fajčenia, užívania alkoholu a opitosti:
„Fajčil si už niekedy cigaretu, aj keď len jednu doteraz?“ (1) nie nikdy,
(2) už som to skúsil, (3) v minulosti som fajčil, ale úplne som prestal,
(4) sem tam fajčím, ale nie denne, (5) teraz fajčím denne. „Pil si už
niekedy alkohol?“ s možnosťami odpovede (1) nie nikdy, (2) už som
to skúšal, (3) pil som ho viackrát, (4) pijem alkohol pravidelne aspoň
raz za mesiac, (5) pijem alkohol pravidelne aspoň raz za týždeň.
„Koľkokrát sa Ti stalo, že si si pitím alkoholických nápojov navodil/a
opitosť, napr. si sa potácal/a, nedokázal/a si poriadne rozprávať,
vracal/a si, alebo si nepamätal/a na to, čo sa stalo včera?“ (1) nikdy,
(2) už sa mi to stalo, (3) stalo sa mi to viackrát, (4) stáva sa mi
to pravidelne aspoň 1x za mesiac, (5) stáva sa mi to pravidelne aspoň
1x za týždeň. Výskyt jednotlivých druhov rizikového správania a rodové
rozdiely uvádzame v tabuľke 7. Chi kvadrát test nepoukázal na rodové
rozdiely v prevalencii rizikového správania.
Vzhľadom na relatívne nízku prevalenciu rizikového správania v tejto
vekovej skupine (viď tabuľka 7) sme vytvorili kumulatívny index
rizikového správania, pričom sme za rizikové správanie považovali
ak adolescent aspoň raz skúsil fajčiť, pil viackrát alkohol a aspoň raz
sa opil. 73,2% respondentov bolo zaradených do skupiny bez skúsenosti s rizikovým správaním; 18,8% respondentov malo jednu skúsenosť, 6,3% dve skúsenosti a 1,7% tri skúsenosti s rizikovým správaním.
Následne bol tento index dichotomizovaný na žiadna skúsenosť/aspoň
jedna skúsenosť.
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Tabuľka 7 Prevalencia rizikového správania (fajčenie, pitie alkoholu,
opitosť) u chlapcov a dievčat
chlapci

dievčatá

N (%)

N (%)

nie, nikdy

229 (77,1%)

229 (80,6%)

už som to skúsil

56 (18,9%)

44 (15,5%)

v minulosti,
ale úplne som prestal

5 (1,7%)

4 (1,5%)

sem tam fajčím, ale nie denne

5 (1,7%)

6 (2,1%)

teraz fajčím denne

2 (0,7%)

0 (0,0%)

skúsenosť s fajčením

χ² = 3,31, p = 0,508
skúsenosť s alkoholom
nie, nikdy

119 (40,1%)

132 (46,5%)

už som to skúsil

134 (45,1%)

125 (44,0%)

pil som alkohol viackrát

40 (13,5%)

26 (9,2%)

pijem alkohol pravidelne,
aspoň raz za mesiac

2 (0,7%)

0 (0,0%)

pijem alkohol pravidelne,
aspoň raz za týždeň

1 (0,3%)

0 (0,0%)

χ² = 6,67, p = 0,155
opitosť
nie, nikdy

280 (94,3%)

275 (96,8%)

už sa mi to stalo

12 (4,0%)

5 (1,8%)

stalo sa mi to viackrát

1 (0,3%)

2 (0,7%)

stáva sa mi to pravidelne,
aspoň raz za mesiac

1 (0,3%)

0 (0,0%)

stáva sa mi to pravidelne,
aspoň raz za týždeň

1 (0,3%)

0 (0,0%)

χ² = 4,97, p = 0,290
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8.1.4 Štatistické analýzy
Údaje boli analyzované prostredníctvom štatistického programu IBM
SPSS 21. Využité boli metódy korelácie, t-testu, párového t-testu,
logistickej a lineárnej regresie. Veľkosť efektu sledovaných rozdielov
sme hodnotili prostredníctvom Cohenovho d. Štandardne používané
hodnoty pre interpretovanie tohto koeficientu sú 0,2-0,5 malý efekt,
0,5-0,8 stredný efekt, viac ako 0,8 veľký efekt.

8.1.5 Výsledky
V tabuľke 8 uvádzame korelácie medzi premennými tak, ako ich percipovali adolescenti. V prvom kroku sme sa zamerali na vzťah medzi
jednotlivými formami kontroly. Pearsonov korelačný koeficient poukazuje na silný súvis psychologickej kontroly matky s trestaním (r=0,416
percipované adolescentmi; r=0,279 percipované matkami) a takmer
nulový medzi monitoringom a psychologickou kontrolou matky
(r=-0,025 percipované adolescentmi; r=0,076 matkami) a monitoringom a trestaním (r=0,099 adolescenti; r=0,019 matky). Podobný vzťah
medzi jednotlivými formami kontroly je i u otcov - silný súvis
psychologickej kontroly a trestania (r=0,483 percipované adolescentmi; r=0,231 percipované otcami) a takmer nulový medzi monitoringom a psychologickou kontrolou (r=0,037 adolescenti; r=-0,042 otcovia) a monitoringom a trestaním (r=-0,031 adolescenti; r=0,056).
Rodové rozdiely v rodičovskej kontrole. Prvým cieľom práce
bolo identifikovať rodové rozdiely v jednotlivých formách rodičovskej
kontroly. Analýzy boli realizované vzhľadom na rod adolescenta a rod
rodiča. Výsledky párového t-testu ukazujú, že matka a otec toho istého
adolescenta percipujú úroveň jednotlivých foriem kontroly rovnako,
s výnimkou trestania. Matky uvádzali trestanie dospievajúcich vo väčšej miere ako to uvádzali otcovia (tabuľka 9), hoci veľkosť efektu bola
nízka (Cohenovo d=-0,203). Porovnanie matkinej a otcovej kontroly,
tak ako ju percipujú adolescenti, však poukazuje na štatisticky významné rozdiely v monitoringu. Adolescenti vnímajú mieru monitoringu
matky ako vyššiu v porovnaní s monitoringom otca (tabuľka 9).
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Tabuľka 8 Korelácie medzi sledovanými premennými z pohľadu adolescenta.3 Pearsonov korelačný koeficient.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. behav. kon. M

1

2. behav. kon. O

,697***

1

3. psychol. kon. M

-,025

-,059

1

4. psychol. kon. O

,016

,037

,712***

1

5. trestanie M

,099*

,042

,416***

,376***

1

6. trestanie O

,087

,073

,387***

,483***

,711***

1

7. spoločný čas M

,305***

,272***

-,160***

-,104*

-,008

-,018

1

8. spoločný čas O

,213***

,389***

-,082

-,093

,005

,047

,578***

1

9. konflikt M

-,052

-,065

,489***

,313***

,579***

,402***

-,036

-,072

1

10. konflikt O

-,012

-,063

,346***

,466***

,409***

,600***

,022

-,056

,551***

1

11. antagon. M

-,095*

-,125**

,476***

,368***

,556***

,436***

-,100*

-,087

,752***

,464***

12. antagon. O

-,043

-,106*

,396***

,537***

,433***

,588*

-,061

-,084

,461***

,780***

13. náklonnosť M

,274***

,179***

-,222***

-,0666

-,013

-,013

,422***

,219***

-,125**

-,048

14. náklonnosť O

,167***

,327***

-,166***

-,143**

-,065

-,001

,239***

,440***

-,097*

-,116*

15. spok. vzťah M

,293***

,247***

-,276***

-,097*

-,095*

,045

,480***

,237***

-,244***

-,103*

3

behaviorálna kontrola matka/otec, psychologická kontrola, trestanie, trávenie spoločného času, konflikt, antagonizmus, náklonnosť,
spokojnosť so vzťahom, jasnosť pravidiel, internalizácia pravidiel, neuposlúchnutie pravidiel, rizikové správanie, sebaúcta

16. spok. vzťah O

,164***

,356***

-,199***

-,198***

,063

-,029

,269***

,561***

-,158***

-,223***

17. jasnosť prav.

,309***

,364***

-0,39

,023

,048

,028

,196***

,258***

-,070

-,100*

18. internal. prav.

,232***

,206***

-,450***

-,329***

-,283***

-,249***

,299***

,240***

-,381***

-,255***

19. neuposlúchn.

-,264***

-,227***

,287***

,199***

,244***

,245***

-,240***

-,206***

,336

,207***

20. rizikové spr.

-,141***

-,127**

,137***

,101*

,096*

,097*

-,085*

-,054

,058

,106*

,102*

,119*

-,241***

-,210***

-,126**

-,115*

,252***

,248***

-,153

-,184***

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. sebaúcta
11. antagon. M

1

12. antagon. O

,613***

1

13. náklonnosť M

-,102*

-,051

1

14. náklonnosť O

-,110*

-,134**

,642***

1

15. spok. vzťah M

-,266***

-,114*

,687***

,452***

1

16. spok. vzťah O

-,156***

-,210***

,478***

,798***

,529***

1

17. jasnosť prav.

-,085

-,104*

,094*

,127**

,150***

,168***

1

18. internal. prav.

-,383***

-,311***

,222***

,141**

,291***

,192***

,214***

1

19. neuposlúchn.

,354***

,315***

-,166***

-,167***

,304***

-,195***

-,294***

-,398***

1

20. rizikové spr.

,130**

,158***

-,072

-,016

-,107*

-,049

-,093*

-,091*

,097*

1

-,178***

-,189***

,185***

,160***

,248***

,228***

,098*

,256***

-,229*

-,091*

21. sebaúcta

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001
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Tabuľka 9 Porovnanie kontroly u rodičovského páru. Výsledky párového
t-testu.
N

priemer (SD)

t-test

p

d

113

4,23 (0,45)

1,48

,141

-0,152

0,47

,642

-0,057

2,00

,048

-0,203

5,19

,000

-0,416

1,58

,117

-0,104

0,94

,351

-0,067

percipované rodičmi
monitoring

matka
otec

4,16 (0,47)

ps. matka
kontrola otec

113

matka

113

trestanie

2,07 (0,56)
2,04 (0,49)

otec

1,95 (0,67)
1,82 (0,61)

percipované adolescentom
monitoring

matka

104

otec

3,42 (0,65)

ps. matka
kontrola otec

104

matka

101

trestanie

otec

3,68 (0,60)
2,43 (0,79)
2,35 (0,75)
2,31 (1,02)
2,25 (0,97)

V tabuľke 10 prezentujeme rodové rozdiely v rodičovskej kontrole
vzhľadom na rod adolescenta. Chlapci uvádzali štatisticky významne
väčšie používanie psychologickej kontroly (t = 2,55; p ≤ ,05;
d = -0,203) a trestania (t = 4,15; p ≤ ,001; d = -0,566) matkami
ako dievčatá. Údaje získane od matiek však poukazujú len na malý rozdiel v trestaní v neprospech chlapcov (t = 2,02; p ≤ ,05; d = -0,278).
V miere monitoringu sme nezistili štatisticky významné rodové rozdiely. V súvislosti s kontrolou otca, chlapci uvádzali štatisticky významne
častejšie trestanie (t = 3,87; p ≤ ,001; d = -0,688), avšak z pohľadu
otca neboli zaznamenané žiadne rodové rozdiely.
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Tabuľka 10 Rodové rozdiely v rodičovskej kontrole tak, ako ich
percipujú adolescenti a ich rodičia.
N

priemer (SD)

t-test

p

d

1,61

,110

-0,203

2,55

,011

-0,130

4,15

,000

-0,566

0,56

,575

-0,085

0,17

,869

-0,017

2,02

,044

-0,278

-0,85

,398

0,161

-0,09

,962

0,027

3,87

,000

-0,688

-0,12

,909

0,020

-0,41

,685

0,058

0,74

,458

-0,121

matka - percipované adolescentom
monitoring
ps. kontrola
trestanie

chlapec

101

3,76 (0,57)

dievča

114

3,64 (0,61)

chlapec

101

2,66 (0,83)

dievča

114

2,39 (0,75)

chlapec

100

2,62 (0,98)

dievča

112

2,10 (0,86)

chlapec

101

4,28 (0,44)

dievča

115

4,24 (0,50)

chlapec

101

2,05 (0,60)

dievča

115

2,04 (0,56)

chlapec

101

2,08 (0,72)

dievča

115

1,89 (0,65)

matka - percipované matkou
monitoring
ps. kontrola
trestanie

otec - percipované adolescentom
monitoring
ps. kontrola
trestanie

chlapec

56

3,41 (0,66)

dievča

73

3,52 (0,70)

chlapec

56

2,36 (0,62)

dievča

73

2,38 (0,82)

chlapec

54

2,59 (1,00)

dievča

76

1,99 (0,77)

chlapec

62

4,12 (0,50)

dievča

82

4,13 (0,49)

chlapec

62

2,07 (0,52)

dievča

82

2,10 (0,52)

chlapec

64

1,91 (0,67)

dievča

84

1,83 (0,65)

otec - percipované otcom
monitoring
ps. kontrola

trestanie
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Rodičovská kontrola a jej súvis s percipovaním pravidiel,
internalizáciou a neuposlúchnutím. V ďalšom kroku analýz sme
overovali, do akej miery jednotlivé formy kontroly predikujú to, nakoľko jasne adolescenti percipujú doma stanovené pravidlá, aká je miera
internalizácie stanovených pravidiel a do akej miery adolescenti
stanovené pravidlá uposlúchnu. Premenná jasnosť pravidiel bola pre
účely analýz dichotomizovaná.
Tabuľka 11 Súvis medzi jednotlivými formami rodičovskej kontroly
a percipovaním pravidiel ako jasných, logistická regresia.
OR

95% CI

model 1: matka
rod (chlapec)

1,07

0,71

1,61

matka monitoring

3,30***

2,31

4,72

matka ps. kontrola

0,92

0,69

1,23

matka trestanie

1,09

0,86

1,38

1,39

0,85

2,28

otec monitoring

3,73***

2,54

5,49

otec ps. kontrola

0,98

0,69

1,41

otec trestanie

0,98

0,74

1,31

model χ² (4): 51,4***
-2 log likelihood: 560,9
pseudo R²: 0,14
model 2: otec
rod (chlapec)

model χ² (4): 56,8***
-2 log likelihood: 421,6
pseudo R²: 0,19
*** p ≤ 0,001
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Výsledky logistickej regresie (tabuľka 11) ukazujú, že len monitoring
(matky i otca) významne zvyšuje pravdepodobnosť percipovania pravidiel v rodine ako jasných. Psychologická kontrola, ani trestanie s jasnosťou pravidiel v rodine nesúvisia.
Nasledujúca tabuľka (tabuľka 12) v prezentovaných regresných modeloch vyjadruje, do akej miery môžu jednotlivé formy kontroly predikovať mieru internalizácie pravidiel a naopak, mieru neuposlúchnutia
pravidiel.
Tabuľka 12 Vzťah medzi kontrolou rodičov a internalizáciou pravidiel
a neuposlúchnutím pravidiel.
internalizácia pravidiel

neuposlúchnutie

B (SE)

β

B (SE)

β

rod
(chlapec)

0,376 (0,179)

0,08*

0,069 (0,062)

0,05

matka
monitoring

0,914 (0,146)

,235***

-0,354 (0,050)

-,283***

matka
ps. kontrola

-1,184 (0,127)

-,381 ***

0,180 (0,044)

,178***

matka
-0,342 (0,101)
trestanie

-,140***

0,167 (0,035)

,207***

model 1

F(4) = 49,2***; R² = 0,27

F(4) = 27,9***, R² = 0,17

model 2
rod
0,207 (0,225)
(chlapec)

,042

0,135 (0,073)

,087

0,750 (0,160)

,209***

-0,255 (0,051)

-,225***

otec
-0,855 (0,166)
ps. kontrola

-,265***

0,125 (0,054)

,121*

otec
-0,338 (0,130)
trestanie

-,138**

0,177 (0,042)

,225***

otec
monitoring

F(4) = 21,7***, R² = 0,16

F(4) = 16,0***, R² = 0,12

** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001
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Výsledky sú pomerne konzistentné, ukazujúce, že kontrola zo strany
matky vysvetľuje viac variancie (27% a 17%) v sledovaných premenných ako otcova kontrola (16% a 12%). V súlade s očakávaniami, monitoring oboch rodičov signifikantne pozitívne predikuje mieru internalizácie a negatívne neuposlúchnutie pravidiel. Naopak, psychologická
kontrola a trestanie oboch rodičov signifikantne negatívne predikujú
mieru internalizácie a pozitívne neuposlúchnutie pravidiel.
Rodičovská kontrola a jej súvis s ďalšími rodinnými procesmi. Predpoklad, že používanie rôznych foriem kontroly súvisí s ostatnými rodinnými procesmi, sme overovali pomocou lineárnej regresie
(tabuľka 13). Rodičovská kontrola vysvetľuje viac variancie (približne
40% pre oboch rodičov) v negatívnych rodinných procesoch (konflikt
a antagonizmus) ako v pozitívnych procesoch (spoločný čas, náklonnosť, spokojnosť, variancia približne 13%). V súlade s očakávaniami,
monitoring rodičov pozitívne predikuje pozitívne rodinné procesy
a negatívne predikuje negatívne procesy. Naopak je to v prípade
psychologickej kontroly. Trestanie oboch rodičov súvisí len s mierou
konfliktu a antagonizmu, nie s pozitívnymi procesmi.
Rodičovská kontrola a jej súvis s rizikovým správaním
a seba-úctou dospievajúcich. Jedným z hlavných cieľov rodičovskej kontroly je dosiahnuť u dospievajúcich žiaduce správanie a zároveň neznižovať sebaúctu dospievajúcich. Jednotlivé formy kontroly
zároveň môžu medzi sebou interagovať. V nasledujúcich tabuľkách
(tabuľka 14 a 15) prezentujeme regresné modely, ktoré boli realizované
v troch krokoch. Model 1 sleduje efekt jednotlivých foriem kontroly
na rizikové správanie (tabuľka 14) a sebaúctu (tabuľka 15). V modely 2
boli pridané interakcie medzi dvoma formami kontroly, v modely 3
interakcia všetkých troch foriem kontroly.
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Tabuľka 13 Vzťah medzi kontrolou a rodinnými procesmi (lineárna regresia).
spoločný čas

náklonnosť

spokojnosť

konflikt

antagonizmus

B (SE)

β

B (SE)

β

B (SE)

β

B (SE)

β

B (SE)

β

rod

0,110 (0,08)

,060

-0,073 (0,06)

-,049

-0,046 (0,07)

-,028

0,064 (0,06)

,037

-0,080 (0,06)

-,046

monitoring

0,446 (0,06)

,299***

0,332 (0,05)

,264***

0,390 (0,05)

,287***

-0,129 (0,05)

-,093**

-0,192 (0,05)

-,134***

ps. kontrola -0,198 (0,05)

-,164***

-0,230 (0,04)

-,229***

-0,285 (0,05)

-,261***

0,330 (0,04)

,293***

0,327 (0,04)

,283***

,039

0,044 (0,04)

,055

-0,016 (0,04)

-,019

0,418 (0,03)

,471***

0,401 (0,03)

,441***

model 1: matka

trestanie

0,037 (0,04)

F(4) = 18,3***
R² = 0,11

F(4) = 18,6***
R² = 0,12

F(4) = 25,2***
R² = 0,15

F(4) = 94,6***
R² = 0,41

F(4) = 87,7***
R² = 0,39

model 2: otec
rod -0,058 (0,09)
monitoring

-,031

-0,018 (0,08)

-,011

-0,047 (0,08)

-,025

0,055 (0,07)

,032

0,049 (0,07)

,027

0,528 (0,06)

,386***

0,382 (0,05)

,320***

0,474 (0,06)

,350***

-0,135 (0,05)

-,109**

-0,186 (0,05)

-,143***

ps. kontrola -0,184 (0,06)

-,148**

-0,240 (0,06)

-,225***

-0,315 (0,06)

-,257***

0,267 (0,05)

,237***

0,386 (0,05)

,328***

,057

0,070 (0,04)

,086

0,055 (0,05)

,059

0,431 (0,04)

,505***

0,392 (0,04)

,438***

trestanie

0,053 (0,05)

F(4) = 21,6***
R² = 0,16

** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001

F(4) = 17,9***
R² = 0,14

F(4) = 23,2***
R² = 0,17

F(4) = 78,5***
R² = 0,42

F(4) = 87,0***
R² = 0,44
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Pravdepodobnosť výskytu rizikového správania dospievajúcich
(výsledky logistickej regresie, tabuľka 14) je nižšia v prípade vyššieho
monitoringu matky (nie otca). Psychologická kontrola ani trestanie
nesúvisia s výskytom rizikového správania dospievajúcich. Výsledky
zároveň poukazujú na štatisticky významnú interakciu medzi monitoringom a trestaním v prípade oboch rodičov (model 2). Pre lepšiu
interpretáciu interakcie medzi monitoringom a trestaním sme vytvorili
graf pre matku (graf 1). Zdá sa, že hoci chýbajúci monitoring matky
zostáva sám o sebe rizikovým faktorom rizikového správania, zároveň
kombinácia nízkeho monitoringu a vysokej miery trestania zvyšuje
pravdepodobnosť rizikového správania sa dospievajúcich. Táto interakcia bola štatisticky signifikantná aj pre otca.
Tabuľka 14 Vzťah medzi rodičovskou kontrolou a rizikovým správaním
dospievajúcich (logistická regresia).
model 1
OR

model 2

95% CI

OR

model 3

95% CI

OR

95% CI

1,08

0,73 1,60

matka
rod (chlapec)
monitoring

1,08

0,73

1,61

1,08

0,73

1,60

0,52*** 0,37

0,72

,264*

,079

0,89

,445*** 0,28 0,70

ps. kontrola

1,28

0,97

1,70

2,11

,417

10,68

1,02

0,61

1,72

trestanie

1,22

0,98

1,51

0,97

0,58

1,61

1,02

0,98 1,07

0,27

,065

1,12

monitoring X
ps. kontrola

,870

,548

1,38

monitoring X
trestanie

1,51*

1,08

2,10

ps. konrola X
trestanie

1,00

0,78

1,28

monitoring X
ps. kontrola X
trestanie
model χ²

26,0***

22,8**

26,9***

-2 log likelihood

610,9

486,7

609,9

pseudo R²

0,07

0,07

0,07
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rod (chlapec)

1,16

0,74

1,80

1,19

0,76

1,87

1,16

0,74 1,82

monitoring

0,76

0,56

1,05

0,47

0,18

1,24

0,60*

0,39 0,94

ps. kontrola

1,38

1,00

1,90

2,12

0,50

9,80

1,02

0,61

trestanie

1,09

0,85

1,40

0,23

0,05

1,06

0,77

0,46 1,30

monitoring X
ps. kontrola

0,84

0,55

1,28

monitoring X
trestanie

1,45*

1,02

2,07

ps. kontrola X
trestanie

1,07

0,84

1,38
1,04

0,99 1,08

monitoring X
ps. kontrola X
trestanie
model χ²

11,2*

15,6*

13,4*

-2 log likelihood

496,7

492,3

494,5

pseudo R²

0,04

0,05

0,04

1,69

* p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,001

Graf 1 Interakcia medzi monitoringom matky a trestaním vo vzťahu
k rizikovému správaniu.
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V tabuľke 15 prezentujeme podobné modely pre sebaúctu (lineárna
regresia). Vyššia miera monitoringu matky a nižšia miera psychologickej kontroly predikujú mieru sebaúcty dospievajúcich (model 1),
pričom najsilnejším prediktorom sa javí byť psychologická kontrola.
Po pridaní interakcií medzi jednotlivými formami kontroly do modelu
(model 2) však zostáva významným prediktorom sebaúcty len psychologická kontrola.

Tabuľka 15 Vzťah medzi rodičovskou kontrolou a sebaúctou dospievajúcich (lineárna regresia).
model 1

model 2

model 3

B (SE)

β

B (SE)

β

B (SE)

β

rod (chlapec)

-0,169
(0,032)

-,217***

-0,187
(0,035)

-,243***

-0,187
(0,035)

-,243***

monitoring

0,073
(0,026)

,116**

-0,103
(0,106)

-,162

0,065
(0,032)

,102*

ps. kontrola

-0,113
(0,023)

-,224***

-0,359
(0,154)

-,715*

-0,037
(0,025)

-,210***

trestanie

-0,032
(0,018)

-,081

-0,008
(0,116)

-,012

-0,105
(0,032)

-,094

monitoring X
ps. kontrola

0,072
(0,041)

,604

monitoring X
trestanie

-0,006
(0,030)

-,064

ps. konrola X
trestanie

-0,006
(0,008)

-,059
0,000
(0,002)

-,011

matka

monitoring X
ps. kontrola X
trestanie
F(4) = 18,3***
R² = 0,11
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R² = 0,12

F(5) = 12,9***
R² = 0,12

Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

otec
rod (chlapec)

-0,208
(0,036)

-,274***

-0,210
(0,036)

-,276***

-0,208
(0,036)

-,274***

monitoring

0,062
(0,025)

,112*

0,130
(0,078)

,234

0,060
(0,035)

,109

ps. kontrola

-0,095
(0,026)

-,190***

0,053
(0,121)

,106

-0,097
(0,043)

-,195*

trestanie

-0,035
(0,021)

-,091

-0,089
(0,106)

-,233

-0,037
(0,044)

-,098

monitoring X
ps. kontrola

0,017
(0,025)

,123

monitoring X
trestanie

0,015
(0,029)

,165

ps. konrola X
trestanie

-0,043
(0,034)

-,359
0,000
(0,004)

,011

monitoring X
ps. kontrola X
trestanie
F(4) = 15,2***
R² = 0,12

F(6) = 10,4***
R² = 0,12

F(5) = 12,1***
R² = 0,11

* p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,001

8.1.6 Diskusia
Prvá štúdia bola zameraná na rôzne formy rodičovskej kontroly a ich
súvis s rodom, percepciou a internalizáciou stanovených pravidiel,
rodinnými procesmi a rizikovým správaním a sebaúctou dospievajúcich. Výsledky korelačných analýz poukazujú na pomerne úzky vzťah
medzi psychologickou kontrolou a trestaním tak ako ich percipujú
adolescenti. Toto zistenie je v súlade s predchádzajúcimi informáciami
naznačujúcimi, že neprimerané formy behaviorálnej kontroly (v našom
prípade trestanie) sú dospievajúcimi percipované podobne ako
psychologická kontrola (Evans, Simons, Simons, 2012). Naopak, monitoring s ostatnými formami kontroly nesúvisel, hoci by bolo možné
očakávať medzi týmito formami kontroly negatívnu koreláciu (čím viac
rodičia využívajú monitoring, tým menej budú uplatňovať nevhodné
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formy kontroly). Naše výsledky dopĺňajú názor, že dimenzia kontroly
by mohla byť charakterizovaná dvoma samostatnými faktormi - mierou behaviorálnej kontroly a mierou psychologickej kontroly (Schaefer,
1965).
Zdá sa, že matka je v každodennom živote dospievajúcich stále angažovaná viac ako otec (Bornstein, 2015). Aj v prezentovanom výskume
rodové rozdiely v kontrole poukazujú na štatisticky významne vyššiu
mieru monitoringu zo strany matky ako otca. Tento výsledok však bol
potvrdený len ak boli do úvahy brané údaje od dospievajúcich. Rozdiely v monitoringu tak, ako ho percipujú rodičovské páry, neboli zistené. Otcovia pri monitoringu vo zvýšenej miere využívajú informácie
od manželiek (Waizenhofer, Buchanan, Jackson-Newsom, 2004).
Môžu preto sami vnímať svoju mieru monitoringu ako vysokú, napriek
tomu, že nie je zameraný priamo na adolescentov. Adolescenti
si nemusia byť vedomí toho, že otcovia sledujú ich aktivity prostredníctvom matiek a preto vnímať matky ako viac monitorujúce.
Výchovné postupy rodičovského páru sa zvyčajne nelíšia, alebo sa líšia
len málo (Baumrind, 1991). To potvrdzuje i naše zistenie, že rodičovský
pár vníma spôsob a intenzitu používanej kontroly rovnako (s výnimkou
mierneho rodového rozdielu v trestaní). Z doterajšieho stavu poznania
vyplýva, že pre optimálny vývin dospievajúcich je dôležitý práve
rovnaký výchovný prístup oboch rodičov (Harvey, 2000; Simons,
Conger, 2007; Steinberg, 2001).
V súlade s niektorými predchádzajúcimi zisteniami (Blossom et al.,
2016; Luebbe et al., 2014; Shek, 2008), chlapci v našej štúdii uvádzali
významne vyššiu mieru psychologickej kontroly zo strany matky
a trestania zo strany oboch rodičov ako dievčatá. Avšak údaje získané
od rodičov poukazujú len na malý rozdiel v neprospech trestania
chlapcov matkami. Jedným z dôvodov týchto rozdielnych výsledkov
môže byť interpretácia rodičovského správania. Chlapci v dospievaní
očakávajú od rodičov vyššiu mieru autonómie ako dievčatá (Fuligni,
1998), preto môžu prípadnú psychologickú kontrolu a trestanie rodi-
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čov vnímať ako zasahujúce do ich autonómie viac ako to vnímajú
dievčatá.
Ak dospievajúci vnímajú rodičmi stanovené pravidlá ako jasné,
je pravdepodobnejšie, že sa v súlade s nimi budú správať a zároveň
skôr akceptujú dôsledky, ktoré by prípadné neuposlúchnutie pravidiel
so sebou prinieslo (Soenens, Vansteenkiste, 2010). Výsledky našich
regresných analýz poukazujú na to, že jedine monitoring (matky
aj otca) signifikantne zvyšoval pravdepodobnosť, že dospievajúci budú
stanovené pravidlá percipovať ako jasné. Podobný výsledok bol zistený
i v súvislosti s mierou internalizácie pravidiel a neuposlúchnutia pravidiel. Najsilnejším prediktorom toho, do akej miery dospievajúci stanovené pravidlá internalizujú sa však javí byť psychologická kontrola.
Vyššia miera psychologickej kontroly predikovala nižšiu mieru
internalizácie. Psychologická kontrola je niektorými autormi chápaná
ako opačný pól podpory autonómie (Soenens, Vansteenkiste, Sierens,
2009; Van Petegem et al., 2015), podpora autonómie je zároveň
významným predpokladom zvnútornenia pravidiel (Vansteenkiste
et al., 2014). Najsilnejším prediktorom neuposlúchnutia pravidiel
(prostredníctvom otvoreného vzdoru) sa javí byť nedostatok monitoringu. Ak monitoring rodičov nie je dostatočný, pravidlá sa javia
ako nejasné (táto štúdia), dospievajúci nevie, aké pravidlá by mal
dodržiavať a aké sú dôsledky nedodržiavania, čo môže následne vyvolať
jeho tendenciu správať sa opačne ako rodičia očakávajú. Tento fakt
je v súlade s teóriou reaktancie (Miron, Brehm, 2006), bližšie predstavenou v teoretickej časti.
V ďalšom kroku prvej časti analýz sme overovali, do akej miery rodičovská kontrola súvisí s ďalšími rodinnými procesmi reflektujúcimi
kvalitu vzťahu adolescent-rodič. Výsledky prezentovaných analýz
poukazujú na pomerne úzky vzťah medzi kontrolou a ostatnými rodinnými procesmi. Všetky formy rodičovskej kontroly vysvetľujú viac
variancie v negatívnych rodinných procesoch (konflikt a antagonizmus) ako v pozitívnych procesoch (spoločný čas, náklonnosť, spokojnosť). To môže byť vysvetlené veľmi významným súvisom trestania
rodičov s konfliktmi a antagonizmom. V súlade s očakávaniami, moni99
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toring rodičov pozitívne predikuje pozitívne rodinné procesy a negatívne predikuje negatívne procesy. Naopak je to v prípade psychologickej
kontroly. Trestanie oboch rodičov súvisí len s mierou konfliktu
a antagonizmu, nie s pozitívnymi procesmi. Tieto zistenia sú v súlade
s predchádzajúcimi poznatkami o tom, že rodičia viac monitorujú
dospievajúcich v rodinách, ktoré sú charakterizované lepšou kvalitou
vzťahov adolescent - rodič (Keijsers et al., 2009) a že psychologická
kontrola úzko súvisí s nižšou vrelosťou (Güngör, Bornstein, 2010).
Emocionálny kontext, ktorý rodičia svojim prístupom k dospievajúcim
vytvárajú, môže zároveň meniť význam kontroly pre dospievajúceho.
Adolescenti, ktorí majú s rodičmi dobrý vzťah charakterizovaný vrelosťou, oporou a záujmom môžu i vyššiu mieru riadenia vnímať ako primeranú a stanovené pravidlá ako nápomocné (Čáp, Boschek, 1994;
Smetana, Crean, Campione‐Barr, 2005; Sorkhabi, Middaugh, 2014 ).
Tretím cieľom prvej štúdie bolo overiť súvis rodičovskej kontroly
s behaviorálnymi (rizikovým správaním) a psychologickými (sebaúctou) faktormi u dospievajúcich. V súlade s predchádzajúcimi zisteniami (Parker, Benson, 2004; Wellman et al., 2016) vyšší monitoring
matky súvisí s nižšou pravdepodobnosťou výskytu rizikového správania v skorej adolescencii. Psychologická kontrola v podobe manipulácie prostredníctvom výčitiek, či vyvolávania pocitov viny, ani samotné trestanie, sa nejavia byť protektívnymi faktormi rizikového správania, ale zároveň ani nezvyšujú pravdepodobnosť jeho výskytu. Zaujímavým zistením je však existencia interakcie medzi monitoringom
a trestaním u oboch rodičov. Kombinácia nízkeho monitoringu
a vysokej miery trestania matky a otca súvisí s vyššou pravdepodobnosťou rizikového správania sa dospievajúcich.
V súlade s našimi očakávaniami i predchádzajúcimi štúdiami (napr.
Boudreault-Bouchard et al., 2013), psychologická kontrola matky
i otca negatívne súvisela so sebaúctou dospievajúcich. Vyššia miera
monitoringu oboch rodičov súvisela naopak s vyššou sebaúctou. Hoci
sila tohto efektu nebola veľmi vysoká, výsledok je v súlade s našou
predchádzajúcou štúdiou na vzorke 11-ročných dospievajúcich,
ukazujúcou pozitívny vzťah medzi behaviorálnou kontrolou a seba100

Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

úctou (Bacikova-Sleskova, Benka, Orosova, v tlači) avšak zároveň
v rozpore so štúdiami z iných krajín (napr. Kerr, Stattin, 2000). Tento
výsledok naznačuje možnosť, že v Slovenskom kontexte (ako bolo
diskutované v teoretickej časti tejto monografie) je behaviorálna
kontrola rodičov percipovaná adolescentmi pozitívne a má pozitívne
psychologické dôsledky.

8.2 Štúdia 2. Rodičovská kontrola ako súčasť
výchovných štýlov
8.2.1 Teoretické východiská
Jedným z trendov v súčasnom výskume rodinných procesov je použitie
tzv. na osobu orientovaného prístupu (person-oriented approach)
(napr. Lippold, Greenberg, Collins, 2013; Soenens, Vansteenkiste,
Sierens, 2009; Yan, Ansari, 2016). Tento prístup využíva rôzne
techniky zhlukovej analýzy na identifikáciu podskupín jednotlivcov,
ktorí sú nositeľmi určitých kombinácií konkrétnych charakteristík.
Rôzne výchovné praktiky rodičov majú tendenciu sa vyskytovať v určitých kombináciách a vytvárať tak akési „výchovné profily“ (Soenens,
Vansteenkiste, 2010; Yan, Ansari, 2016). Na osobu orientovaný prístup
v súčasnosti do istej miery nahrádza tradičný prístup k problematike
výchovných štýlov, pretože výchovné štýly vopred nedefinuje, ale identifikuje na základe získaných údajov.
Tradičný, na premennú zameraný prístup (variable-oriented
approach) sleduje, ako jednotlivé aspekty rodinných procesov súvisia
s rôznymi dôsledkami pre dospievajúceho. Na druhej strane, na osobu
zameraná analýza umožňuje identifikovanie prirodzene sa zhlukujúcich aspektov rodinných procesov a sledovať, ako táto špecifická
kombinácia viacerých procesov súvisí s dôsledkami pre adolescenta.
Konkrétna kombinácia rodinných procesov odlišuje jednu skupinu
dospievajúcich od iných skupín. Oba tieto prístupy si však nie sú protirečiace, ale navzájom sa doplňujúce (von Eye, Bogat and Rhodes
2006), umožňujú získať rozdielne avšak v oboch prípadoch užitočné
informácie pre lepšie pochopenie fungovania rodinných procesov.
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Hlavným cieľom druhej výskumnej časti predkladanej monografie
je preto využitím na osobu orientovaného prístupu identifikovať
aké výchovné štýly (tak, ako ich percipujú dospievajúci) sa v našom
výskumnom súbore prirodzene vyskytujú. Budeme pritom vychádzať
z predpokladu existencie troch základných dimenzií výchovných
štýlov - behaviorálna kontrola (špecificky úroveň monitoringu),
psychologická kontrola a emocionálna opora (špecificky miera percipovanej náklonnosti). Zároveň overíme, ako identifikované výchovné
štýly súvisia s rizikovým správaním a sebaúctou dospievajúcich.

8.2.2 Výskumný súbor, metodiky a štatistické
analýzy
Analýzy v druhej časti práce boli realizované na rovnakom výskumnom
súbore ako v predchádzajúcej časti, s použitím údajov len od dospievajúcich (N=580). V rámci výskumných metodík sme na identifikáciu
výchovných štýlov použili informácie o úrovni monitoringu, psychologickej kontroly a náklonnosti (referované dospievajúcimi); ďalej sme
pracovali s úrovňou sebaúcty a skúsenosťou s rizikovým správaním
(kumulatívny index). Všetky použité metodiky sú popísané v prvej
štúdii.
V druhej štúdii bola použitá metóda dvojkrokovej klastrovej
(zhlukovej) analýzy (two-step cluster analyses) použitím štatistického
softwaru SPSS. Klastrová analýza je exploratívna metóda, ktorá slúži
na identifikáciu štruktúry v dátach. Pomocou nej je možné identifikovať homogénne skupiny jednotlivcov (zhluky), ktorí majú podobné
charakteristiky a zároveň sa odlišujú od jednotlivcov v iných skupinách
(Kaufman, Rousseeuw 2009). V tejto štúdii použitá metóda pozostáva
z dvoch krokov. V prvom kroku sa na základe vzdialenosti medzi
jednotlivými prípadmi vytvoria tzv. podzhluky, ktoré pomáhajú redukovať veľký počet prípadov. V druhom kroku nasleduje štandardná
hierarchická zhluková analýza. Analýzy boli realizované osobitne pre
matku a otca. Počet klastrov bol determinovaný na základe hodnoty
BIC (Bayessian information criterion). Na základe uvedeného kritéria
bolo vybrané riešenie s piatimi klastrami pre matku a štyrmi klastrami
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pre otca, ktoré okrem optimálnej hodnoty použitých kritérií,
sú zároveň konceptuálne jasné a logické.
V druhom kroku analýz sme použili chi kvadrátový test na sledovanie
rozdielov v rizikovom správaní vzhľadom na príslušnosť k identifikovanému klastru a ANOVA pre sledovanie rozdielov v miere sebaúcty.
Veľkosť efektu v týchto analýzach bola overovaná prostredníctvom
Cramerovho V (pre chí kvadrát) a hodnoty eta squared (pre ANOVA).
Hodnota Cramerovho V môže nadobúdať číslo 0-1, pričom čím vyššia
hodnota, tým vyšší je efekt. Hodnota eta squared je zvyčajne
interpretovaná podľa Cohena (1988) nasledovne: 0,01-0,059 malý
efekt, 0,06-0,137 stredný efekt, od 0,138 veľký efekt.

8.2.3 Výsledky
Použitím dvoj krokovej klastrovej analýzy boli respondenti zaradení
do niekoľkých vzájomne odlišných skupín (zhlukov) podľa toho,
ako percipovali úroveň rodičovského monitoringu, psychologickej
kontroly a náklonnosti zo strany matky a otca. Analýzu sme realizovali
v dvoch podobách: (1) pre matku a otca osobitne a (2) procesy
zo strany oboch rodičov sme zaradili do jedného modelu klastrovej
analýzy. Keďže v prípade analýz pre každého z rodičov osobitne boli
výsledné zhluky informatívnejšie, zachytávajúce práve rozdiely
vo výchove matiek a otcov, prezentujeme v nasledujúcej časti výsledky
samostatne pre matku a otca.
V súvislosti s matkou bolo identifikovaných 5 skupín respondentov.
Traja respondenti neboli zaradení do žiadnej zo skupín (vylúčený
prípad, outlier case). V tabuľke 16 prezentujeme priemerné hodnoty
a štandardné odchýlky rodinných procesov (matka) pre jednotlivé
klastre a zastúpenie respondentov v jednotlivých klastroch. Pre lepšiu
ilustráciu klastrov uvádzame i graf 2, pričom priemerné skóre rodinných procesov, prezentované v grafe, bolo konvertované na Z-skóre.
Prvý klaster bol pomenovaný dištančný/zanedbávajúci výchovný
štýl (nízka úroveň monitoringu a náklonnosti a priemerná úroveň
psychologickej kontroly, do tejto skupiny bolo zaradených 23,2%
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dospievajúcich); druhý klaster bol pomenovaný kontrolujúci/manipulatívny (vysoká miera psychologickej kontroly, priemerná
hodnota monitoringu a náklonnosti, 22,5% adolescentov); tretí
klaster bol nazvaný monitorujúci (vysoká miera monitoringu, podpriemerná miera psychologickej kontroly i náklonnosti, 21,8% respondentov); štvrtý klaster - autoritatívny (vysoká miera monitoringu aj náklonnosti a podpriemerná úroveň psychologickej kontroly, 15,3% respondentov); piaty klaster - permisívny (vysoká
miera náklonnosti, nízka miera monitoringu i psychologickej kontroly, 16,6% adolescentov). Je potrebné zdôrazniť, že uvedené hodnoty
(vysoká, priemerná, nízka) sú odvodené od priemerných hodnôt pre
celý výskumný súbor. To znamená, že napr. nízka miera náklonnosti
je nízka len v porovnaní s ostatnými respondentmi, hoci v absolútnej
hodnote môže byť priemerná.
Použitím chi-kvadrát testu sme porovnali percentuálne zastúpenie
chlapcov a dievčat v jednotlivých klastroch. Hodnota testu nepoukazuje na štatisticky významný rodový rozdiel (χ² = 8,69; p = 0,069).
Tabuľka 16 Priemerné hodnoty rodinných procesov (monitoring,
psychologická kontrola, náklonnosť) pre jednotlivé klastre. Údaje týkajúce
sa matky.
monitoring

ps. kontrola

náklonnosť

veľkosť
klastra

M (SD)

M (SD)

M (SD)

N (%)

1. dištančný/
zanedbávajúci

3,12 (0,42)

2,51 (0,63)

3,31 (0,60)

126 (23,2%)

2. kontrolujúci/
manipulatívny

3,68 (0,35)

3,42 (0,60)

4,17 (0,60)

122 (22,5%)

3. monitorujúci

4,25 (0,38)

2,24 (0,57)

3,88 (0,33)

118 (21,8%)

4. autoritatívny

4,38 (0,29)

2,30 (0,48)

4,95 (0,12)

83 (15,3%)

5. permisívny

3,37 (0,35)

1,96 (0,40)

4,73 (0,27)

90 (16,6%)

matka

vylúčený prípad
priemer
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3 (0,65%)
3,73 (0,61)

2,54 (0,75)

4,10 (0,77)
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Graf 2 Úroveň monitoringu, psychologickej kontroly a náklonnosti
v jednotlivých klastroch. Údaje týkajúce sa matky.

Analýzou informácií o jednotlivých rodinných procesoch zo strany otca
boli identifikované štyri klastre (tabuľka 17, graf 3). Piati z respondentov boli identifikovaní ako vylúčený prípad. Respondenti sú
v jednotlivých klastroch rovnomerne zastúpení. Klastre boli pomenované podobne ako v prípade matky: 1. klaster - dištančný/zanedbávajúci výchovný štýl (nízka miera monitoringu i náklonnosti,
podpriemerná miera psychologickej kontroly; do tejto skupiny bolo
zaradených 27,4% dospievajúcich); 2. klaster - kontrolujúci/manipulatívny výchovný štýl (vysoká miera psychologickej kontroly,
nadpriemerná miera monitoringu, priemerná miera náklonnosti,
24,1% adolescentov); 3. klaster - monitorujúci (vysoká miera monitoringu, nízka úroveň psychologickej kontroly a priemerná
náklonnosť, 20,5%); 4. klaster bol pomenovaný podporujúci výchovný štýl, pretože, na rozdiel od klastra pre matky, bola v tomto
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prípade prítomná nadpriemerná miera monitoringu (nízka psychologická kontrola, vysoká náklonnosť, mierne nadpriemerný monitoring, 36,9% dospievajúcich).
Porovnanie (chí kvadrátový test) zastúpenia chlapcov a dievčat
v jednotlivých skupinách výchovných štýlov otca opäť nepoukázalo
na štatisticky významné rozdiely (χ² = 6,46; p = 0,091).
Tabuľka 17 Priemerné hodnoty rodinných procesov (monitoring,
psychologická kontrola, náklonnosť) pre jednotlivé klastre. Údaje týkajúce sa otca.
monitoring

ps. kontrola

náklonnosť

veľkosť
klastra

M (SD)

M (SD)

M (SD)

N (%)

1. dištančný/
zanedbávajúci

2,91 (0,39)

2,38 (0,65)

3,47 (0,65)

119 (27,4%)

2. kontrolujúci/
manipulatívny

3,77 (0,53)

3,31 (0,53)

4,30 (0,55)

105 (24,1%)

3. monitorujúci

4,04 (0,34)

2,05 (0,39)

3,81 (0,44)

89 (20,5%)

4. podporujúci

3,64 (0,72)

2,01 (0,45)

4,86 (0,20)

117 (36,9%)

otec

vylúčený prípad
priemer

5 (1,1%)
3,54 (0,69)

2,45 (0,76)

4,11 (0,77)

V nasledujúcom kroku sme zisťovali, nakoľko príslušnosť k jednotlivým klastrom (teda špecifické formy výchovného štýlu) súvisia s rizikovým správaním a sebaúctou dospievajúcich. V tabuľke 18 prezentujeme percentuálne zastúpenie tých respondentov, ktorí už majú skúsenosť s rizikovým správaním a priemerné hodnoty sebaúcty podľa
jednotlivých klastrov pre výchovný štýl matky. Hodnota chi kvadrátu
(χ² = 15,06) poukazuje na štatisticky významný rozdiel v skúsenosti
s rizikovým správaním medzi jednotlivými skupinami.
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Graf 3 Úroveň monitoringu, psychologickej kontroly a náklonnosti
v jednotlivých klastroch. Údaje týkajúce sa otca.

Najnižšiu skúsenosť uvádzali respondenti v 3. klastri (autoritársky
výchovný štýl). Naopak, v prvom klastri (dištančný/zanedbávajúci štýl)
viac ako dvojnásobný podiel respondentov mal skúsenosť s rizikovým
správaním. Rozdiely v miere sebaúcty v jednotlivých klastroch boli
overované pomocou ANOVY. V tabuľke 18 sú uvedené priemerné
hodnoty sebaúcty. Výsledky F testu a LSD post hoc testov poukazujú
na štatisticky významné rozdiely v sebaúcte medzi respondentami
v jednotlivých klastroch. Najvyššiu mieru sebaúcty uvádzali respondenti v 5. klastri (permisívny), ktorí však zároveň uvádzali vysokú
mieru rizikového správania. Najnižšia sebaúcta bola zaznamenaná
medzi adolescentmi v 2. klastri (kontrolujúci/manipulatívny štýl),
ktorí zároveň uvádzali pomerne vysokú skúsenosť s rizikovým správaním.
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Tabuľka 18 Súvis výchovných štýlov matky s rizikovým správaním
a sebaúctou dospievajúcich.
rizikové správanie

sebaúcta

%

M

1. dištančný/
zanedbávajúci

34,9

2,66

2. kontrolujúci/
manipulatívny

32,0

2,63

3. monitorujúci

15,3

2,76

4. autoritatívny

22,9

2,81

5. permisívny

31,1

2,91

χ² = 15,06**

F = 9,18*** ª

V = 0,167

η² = 0,065

matka

** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001; ª post hoc (LSD) 1<4, 1<5, 2<3, 2<4, 2<5, 3<5, 4<5

Podobné porovnania boli realizované aj pre klastre v súvislosti
s výchovným štýlom otca. Percentuálne zastúpenie adolescentov, ktorí
majú skúsenosť s rizikovým správaním a priemerná hodnota sebaúcty
podľa jednotlivých klastrov je uvedená v tabuľke 19. Aj v prípade
rizikového správania (χ² = 9,54; p ≤ 0,05) aj sebaúcty (F = 8,14;
p ≤ 0,001) sme identifikovali štatisticky významné rozdiely medzi
jednotlivými štýlmi. Najnižšie zastúpenie tých, ktorí majú skúsenosť
s rizikovým správaním je v klastri 3 (autoritársky výchovný štýl).
Veľmi podobné percentuálne zastúpenie je však i v klastri 4 (podporujúci), v ktorom adolescenti zároveň uvádzali najvyššiu mieru sebaúcty.
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Tabuľka 19 Súvis výchovných štýlov otca s rizikovým správaním a sebaúctou dospievajúcich.
rizikové správanie

sebaúcta

%

M

1. dištančný/
zanedbávajúci

34,5

2,67

2. kontrolujúci/
manipulatívny

32,5

2,67

3. monitorujúci

19,1

2,77

4. podporujúci

21,4

2,88

χ² = 9,54*

F = 8,14*** ª

V = 0,149

η² = 0,054

otec

ª post hoc (LSD) 1<4, 1<3, 2<3, 2<4, 3<4

8.2.4 Diskusia
Cieľom štúdie 2 bolo identifikovať výchovné štýly tak, ako ich percipujú adolescenti, na základe prirodzene sa zhlukujúcich spôsobov
správania sa rodiča v troch základných dimenziách výchovy (Schaefer,
1965): behaviorálna kontrola, psychologická kontrola a emocionalita.
Prostredníctvom klastrovej analýzy bolo identifikovaných päť výchovných štýlov pre matku a štyri pre otca.
Identifikované výchovné štýly pre matku (dištančný/zanedbávajúci;
kontrolujúci/manipulatívny; autoritársky; autoritatívny a permisívny)
do značnej miery korešpondujú s teoreticky vymedzenými štýlmi
Diany Baumrindovej (1965), preto, pokiaľ to bolo koncepčne vhodné,
sme pri pomenovaní identifikovaných klastrov vychádzali z jej typológie. Baumrindová však koncipovala svoju teóriu na základe
predpokladu existencie dvoch základných dimenzií. Pridaním tretej
dimenzie výchovných štýlov (podľa Shaefer, 1965) - úrovne psychologickej kontroly - bol v našom výskumnom súbore identifikovaný
ďalší výchovný štýl charakterizovaný vysokou úrovňou psychologickej
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kontroly a zároveň priemernou úrovňou monitoringu a náklonnosti,
ktorý sme pomenovali manipulatívny. Tento výchovný štýl matky
súvisí s veľmi vysokou mierou rizikového správania dospievajúcich
a zároveň s nízkou úrovňou sebaúcty. Zaujímavým zistením je, že vysoké hodnoty psychologickej kontroly sa prirodzene nevyskytovali
v kombinácii s vysokými hodnotami monitoringu ani náklonnosti.
Ako najoptimálnejšie výchovné štýly matky sa v našom výskumnom
súbore javia byť štýl monitorujúci (vysoký monitoring, podpriemerná
psychologická kontrola a náklonnosť) a autoritatívny výchovný štýl
(vysoký monitoring a náklonnosť, podpriemerná psychologická kontrola). Monitorujúci štýl sa zdá byť vhodnejší v súvislosti s obmedzením rizikového správania, naopak autoritatívny súvisí s vyššou
sebaúctou pri stále pomerne nižšej úrovni rizikového správania.
Naopak, najmenej vhodný výchovný štýl, ako v súvislosti s rizikovým
správaním tak i so sebaúctou, sa zdá byť štýl dištančný/zanedbávajúci,
čo je v súlade s predchádzajúcimi zisteniami o dôležitosti pozitívneho
emocionálneho vzťahu medzi rodičom a dospievajúcim (napr.
Adalbjarnardottir, Hafsteinsson, 2001; Chassin et al., 2005).
V súvislosti s otcom sme identifikovali len štyri výchovné štýly
(dištančný/zanedbávajúci; kontrolujúci/manipulatívny; monitorujúci
a podporujúci). Len dištančný/zanedbávajúci a monitorujúci štýl
svojimi charakteristikami korešpondovali s výchovnými štýlmi matky.
Kontrolujúci/manipulatívny štýl otca, na rozdiel od matky, je charakterizovaný i pomerne vyššou mierou monitoringu, čo naznačuje,
že u istej skupiny otcov sa monitoring (ako pozitívna forma kontroly)
a psychologická kontrola nevylučujú. Zatiaľ čo respondenti percipujúci
vysokú náklonnosť matky boli zaradení do dvoch klastrov (tí s vysokým
monitoringom a tí s nízkym monitoringom) v prípade otca analýzy
potvrdili len jeden klaster. Pomenovali sme ho podporujúci výchovný
štýl. Podporujúci výchovný štýl otca sa javí byť najoptimálnejší pre
vyhnutie sa rizikovému správaniu a zároveň udržanie vysokej sebaúcty.
V súvislosti s rizikovým správaním a sebaúctou sa dištančný/zanedbávajúci a kontrolujúci/manipulatívny štýl zdajú byť ako najmenej
vhodné.
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8.3 Štúdia 3. Diskrepancie v percipovaní
kontroly medzi dospievajúcimi a rodičmi
8.3.1 Teoretické východiská
Vnímanie procesov, ktoré v rodine prebiehajú, sa môže medzi jednotlivými členmi rodiny líšiť. V kontexte informácií získaných od viacerých
informátorov, sa vynára možnosť bližšie analyzovať diskrepancie
v pohľade dospievajúcich a rodičov. Ako bolo prezentované v teoretickej časti práce, výskum konzistentne poukazuje na značné
diskrepancie v percipovaní jednotlivých rodinných procesov medzi
dospievajúcimi a ich rodičmi, pričom rodičia vidia svoje rodičovské
postupy a rodinné procesy pozitívnejšie ako ich deti. Rodičia percipujú
vo vzájomnom vzťahu s dospievajúcim vyššiu mieru vrelosti (Maurizi,
Gershoff, Aber, 2012), opory (Janssens et al., 2015), menej konfliktov
(Bačíková, Čarná, 2011), viac monitoringu (Abar et al., 2015; Bačíková,
Čarná, 2011) a na druhej strane nižšiu mieru psychologickej kontroly
(Maurizi, Gershoff, Aber, 2012; Janssens et al., 2015) ako ich dospievajúce deti. Vzhľadom na existujúce rozdielne pohľady rodičov a dospievajúcich, výskumná pozornosť je venovaná otázke, ktorý z pohľadov
lepšie predikuje rôzne aspekty vývinu dospievajúcich. Výsledky
viacerých empirických štúdií naznačujú, že percepcia rodinných procesov dospievajúcimi je pre ich vývin relevantnejšia ako percepcia rodičov (Abar et al., 2015; Laird, Weems, 2011).
Pozornosť je však vo výskume zameraná prevažne na emocionálnu
dimenziu, sledovanie diskrepancií v percipovaní kontroly je zriedkavejšie. Preto je hlavným cieľom tretej štúdie identifikovať mieru
diskrepancií v percipovaní rôznych foriem rodičovskej kontroly.
Špecifickými cieľmi tretej štúdie sú: (1) skúmať rozdiely v percipovaní
rodičovskej kontroly vzhľadom na informátora (párové porovnanie
adolescent-matka, adolescent-otec), (2) analyzovať súvis medzi diskrepanciami adolescent-matka/adolescent-otec v percipovaní rodičovskej
kontroly a ďalšími rodinnými procesmi charakterizujúcimi kvalitu
vzťahu adolescent-rodič, (3) skúmať, do akej miery kontrola percipo-
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vaná rodičom súvisí s rizikovým správaním a sebaúctou dospievajúcich
v období skorej adolescencie.

8.3.2 Výskumný súbor, metodiky a štatistické
analýzy
Tretia štúdia využíva výskumný súbor dospievajúcich, ich matiek
a otcov. Aby bolo možné sledovať diskrepancie (párové porovnanie),
analýzy sú realizované na čiastkových vzorkách dospievajúcich,
ktorých matky (N=217) a otcovia (N=150) sa takisto zúčastnili výskumu. V prípade 113 adolescentov sa do výskumu zapojili obaja rodičia,
čo však v tomto kroku analýz nebolo brané do úvahy. Metodiky, ktoré
v rámci tejto štúdie boli použité (konkrétne monitoring, psychologická
kontrola, trestanie, rodinné procesy - spoločne trávený čas, konflikt,
antagonizmus, náklonnosť, spokojnosť so vzťahom; rizikové správanie,
sebaúcta) sú bližšie popísané v časti metodiky v štúdii 1. V rámci
štatistických analýz bol v tretej štúdii využitý párový t-test, Pearsonov
korelačný koeficient, binárna logistická regresia a lineárna regresia.
Veľkosť diskrepancií bola overovaná prostredníctvom Cohenovho d
(0,2-0,5 malý efekt, 0,5-0,8 stredný efekt, viac ako 0,8 veľký efekt).

8.3.3 Výsledky
Cieľom tretej štúdie bolo sledovať mieru diskrepancií v percipovaní
kontroly medzi rodičmi a dospievajúcimi a vzťah týchto diskrepancií
k ďalším premenným. Porovnávali sme úroveň troch foriem kontroly
ako ich percipujú adolescenti, ich matky a ich otcovia. Výsledky
párového t-testu poukazujú na existenciu diskrepancií vo všetkých
sledovaných formách rodičovskej kontroly (tabuľka 20), pričom táto
diskrepancia bola veľká v prípade monitoringu (pre matku Cohenovo
d = 0,957; pre otca d = 1,03) a v prípade psychologickej kontroly matky
(d = -0,721). V ostatných sledovaných premenných bola veľkosť diskrepancií stredná. Dospievajúci uvádzali signifikantne vyššiu mieru
psychologickej kontroly a trestania ako ich rodičia. Naopak, rodičia
uvádzali vyššiu mieru monitoringu, ako dospievajúci. Výsledky
sú podobné tak pre matku, ako i pre otca.
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Tabuľka 20 Porovnanie percipovania jednotlivých foriem kontroly rodičom a adolescentom, výsledky párového t-testu.
percipovaná
adolescentom

percipovaná
matkou/
otcom

M

M

t-test

p

d

monitoring

3,7

4,2

-10,76

,000

0,957

ps. kontrola

2,5

2,0

8,01

,000

-0,721

trestanie

2,3

2,0

5,06

,000

-0,361

monitoring

3,5

4,1

-9,26

,000

1,030

ps. kontrola

2,4

2,1

3,77

,000

-0,469

trestanie

2,2

1,9

4,14

,000

-0,377

matka

otec

Diskrepancie v kontexte ostatných rodinných procesov.
V ďalšom kroku sme overovali predpoklad, že existencia diskrepancií
v percipovaní kontroly medzi adolescentom a rodičom súvisí s kvalitou
iných rodinných procesov. Hodnotu diskrepancií sme vypočítali tak,
že priemerné skóre kontroly ako ju percipovali adolescenti sme odpočítali od priemerného skóre percepcie kontroly zo strany rodičov.
V ďalších analýzach sme pracovali s absolútnou hodnotou diskrepancií - skóre nesúladu bez ohľadu na to, či vyššie skóre v sledovanej
premennej uvádzali dospievajúci alebo rodičia.
V tabuľke 21 prezentujeme vzťah medzi diskrepanciami v percipovaní
kontroly matky a ďalšími rodinnými procesmi (Pearsonov korelačný
koeficient). Vo všeobecnosti hodnoty korelačného koeficientu, hoci
v niekoľkých prípadoch štatisticky významné, poukazujú len na mierny
súvis veľkosti diskrepancií s niektorými rodinnými procesmi. Väčšie
diskrepancie v percipovaní monitoringu súvisia s nižšou kvalitou
rodinných procesov, ktoré sú pozitívneho charakteru (nižšia miera
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náklonnosti a menšia spokojnosť so vzťahom s matkou). Naopak,
väčšie diskrepancie v percipovaní psychologickej kontroly a trestania
súvisia s vyššou mierou negatívnych rodinných procesov (vyššia miera
konfliktu a vzájomného antagonizmu). Tieto výsledky však platia
len pre rodinné procesy ako ich percipujú adolescenti, nie matky.
Zaujímavým zistením je, že miera diskrepancií nesúvisí s množstvom
spoločne stráveného času.
Tabuľka 21 Korelácia medzi diskrepanciami v jednotlivých formách
kontroly (v absolútnej hodnote) a rodinnými procesmi ako ich percipujú
adolescenti a matky.
diskrepancie
monitoring ps. kontrola

trestanie

percipované adolescentom
spoločne trávený čas

-,035

,063

,076

konflikt

,029

,238***

,384***

antagonizmus

-,025

,267***

,332***

náklonnosť

-,205**

-,066

,064

spokojnosť so vzťahom

-,201**

-,128

,022

spoločne trávený čas

,012

-,030

,078

konflikt

-,112

,009

-,028

antagonizmus

-,081

,071

,029

náklonnosť

,068

,081

,093

spokojnosť so vzťahom

,067

-0,29

,084

percipované matkou

** p ≤ 0,01; *** p ≤ 0,001

Korelácie medzi diskrepanciami v jednotlivých formách kontroly
(v absolútnej hodnote) a rodinnými procesmi ako ich percipujú adolescenti a otcovia uvádzame v tabuľke 22. Podobne, ako je to u matiek,
väčšie diskrepancie v psychologickej kontrole a trestaní súvisia s vyš114
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šou mierou konfliktu a vzájomného antagonizmu medzi dospievajúcimi a otcami avšak tento vzťah, najmä s diskrepanciami v trestaní,
je silnejší ako u matiek. Na rozdiel od matiek, u otcov nižšia miera
spoločne tráveného času ako ho percipujú adolescenti súvisí s väčšími
diskrepanciami v monitoringu. Zároveň, niektoré rodinné procesy, tak
ako ich percipujú otcovia, súviseli s mierou diskrepancií v psychologickej kontrole a trestaní, hoci hodnota korelačného koeficientu bola
relatívne malá.
Tabuľka 22 Korelácia medzi diskrepanciami v jednotlivých formách
kontroly (v absolútnej hodnote) a rodinnými procesmi ako ich percipujú
adolescenti a otcovia.
diskrepancie
monitoring ps. kontrola

trestanie

percipované adolescentom
spoločne trávený čas

-,226*

,123

,119

konflikt

,130

,204*

,435***

antagonizmus

,136

,204*

,429***

náklonnosť

-,134

-,164

,168

spokojnosť so vzťahom

-,178*

-,146

,059

spoločne trávený čas

-,125

-,151

,042

konflikt

-,044

,223*

,193*

antagonizmus

-,016

,038

,221*

náklonnosť

-,150

-,008

-,176*

spokojnosť so vzťahom

,096

-,111

-0,29

percipované otcom

* p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,001
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Tabuľka 23 Vzťah medzi adolescentom a rodičom percipovanou kontrolou a rizikovým správaním dospievajúcich (logistická regresia).
OR

95% CI

model 1
percipované adolescentom
monitoring

,429

,234

,785

ps .kontrola

1,334

,831

2,141

trestanie

1,079

,721

1,614

monitoring

,736

,376

1,440

ps. kontrola

,880

,482

1,606

trestanie

1,513

,930

2,463

monitoring

,594

,289

1,221

ps. kontrola

1,800

,894

3,626

trestanie

1,381

,747

2,552

monitoring

,982

,369

2,612

ps. kontrola

1,319

,542

3,211

trestanie

,958

,478

1,920

percipované matkou

model χ²: 15,4
-2 log likelihood: 223,5
pseudo R²: 0,10
model 2
percipované adolescentom

percipované otcom

model χ²: 10,7
-2 log likelihood: 114,7
pseudo R²: 0,13

116

Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

Tabuľka 24 Vzťah medzi adolescentom a rodičom percipovanou kontrolou a sebaúctou dospievajúcich (lineárna regresia).
B (SE)

Beta

monitoring

0,046 (0,041)

,074

ps. kontrola

-0,137 (0,035)

-,306***

trestanie

0,011 (0,030)

,028

monitoring

0,027 (0,050)

,036

ps. kontrola

-0,067 (0,044)

-,108

trestanie

-0,034 (0,037)

-,065

monitoring

0,042 (0,046)

,081

ps. kontrola

-0,073 (0,048)

-,157

Trestanie

-0,012 (0,043)

-,031

monitoring

0,014 (0,064)

,019

ps. kontrola

-0,106 (0,061)

-,161

Trestanie

-0,019 (0,047)

-,037

model 1
percipované adolescentom

percipované matkou

F(7) = 5,4***; R² = 0,13
model 2
percipované adolescentom

percipované otcom

F(7) = 2,7*; R² = 0,09
* p ≤ 0,05; *** p ≤ 0,001

Kontrola percipovaná rodičom a adolescentom a jej súvis
s rizikovým správaním a sebaúctou. Ďalším cieľom analýz bolo
overiť predpoklad, že nie kontrola percipovaná rodičom, ale iba
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kontrola percipovaná adolescentom súvisí s mierou rizikového
správania a sebaúctou. Náš predpoklad bol potvrdený. Regresné
modely, v ktorých boli zahrnuté všetky formy kontroly percipované
adolescentom i rodičom (tabuľka 23) ukázali, že len matkin monitoring, tak ako ho percipujú adolescenti, znižuje pravdepodobnosť rizikového správania dospievajúcich. V prípade sebaúcty (tabuľka 24),
len matkina miera psychologickej kontroly, percipovaná adolescentmi,
predikuje nižšiu mieru sebaúcty. Ostatné formy kontroly, ako i kontrola ako ju percipujú rodičia nesúvisela s rizikovým správaním a sebaúctou.

8.3.4 Diskusia
Konzistentne s mnohými inými štúdiami (Abar et al., 2015; Bačíková,
Čarná, 2011; De los Reyes et al., 2016; Janssens et al., 2015) výsledky
analýz tretej štúdie poukazujú na existenciu výrazných diskrepancií
v percipovaní kontroly medzi dospievajúcimi a ich rodičmi. Rodičia
percipujú mieru svojho monitoringu ako vyššiu, mieru psychologickej
kontroly a trestania ako nižšiu ako ich percipujú ich deti. Tieto veľké
rozdiely práve v období skorej adolescencie môžu súvisieť s nástupom
puberty a so zmenami, ktoré vo vzťahu dospievajúceho a rodiča nastávajú (Bačíková, Hricová, Orosová, 2018). Pohľad rodičov a pohľad
adolescentov môže zachytávať rôzne aspekty toho istého javu. Dospievajúci cez svoju zvýšenú potrebu autonómie môže vnímať prejavy
kontroly ako nadmerné a obmedzujúce. Na druhej strane rodič v snahe
udržať legitímnosť svojej autority môže svoje kontrolujúce správanie
vnímať ako primerané. Dôležitá je i osobnosť dieťaťa a rodiča. Časté
a prudké hádky medzi rodičom a dospievajúcim môžu byť temperamentným rodičom vnímané ako primerané, ale citlivý adolescent ich
môže vnímať ako narúšajúce jeho vzťah s rodičom. Diskrepancie môžu
nastať nielen v percipovaní jednotlivých rodinných procesov,
ale i v reakciách na tieto procesy (napr. miera diskomfortu, ktorú
jednotliví členovia cítia), čo rozdielne pohľady ešte prehlbuje.
Výskumné zistenia naznačujú, že miera diskrepancií s rastúcim vekom
dieťaťa klesá (Korelitz, Garber, 2016). Podľa teórie súladu medzi
prostredím a vývinovým štádiom (stage-environment fit theory;
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Eccles et al. 1993) je najmä skorá adolescencia charakterizovaná vývinovým nesúladom medzi potrebami adolescenta a príležitosťami, ktoré
mu jeho sociálne prostredie (v tomto prípade rodičia) ponúka. Čím
väčší je tento nesúlad, tým väčšie pravdepodobne budú aj diskrepancie
v percepcii kontroly medzi adolescentmi a rodičmi. Dá sa preto predpokladať, že postupným adaptovaním sa dospievajúcich i rodičov
na existujúce zmeny sa nesúlad v ich pohľade na rodinné procesy zníži.
Pri interpretovaní výsledkov diskrepancií je potrebné brať do úvahy
možnosť sociálne žiaducich odpovedí rodičov. Rodičia môžu hodnotiť
svoje správanie pozitívnejšie v snahe prezentovať samého seba
v lepšom svetle a vyhovieť sociálnym tlakom a spoločenským normám
o správnom rodičovstve (Janssens et al., 2015; Korelitz, Garber 2016).
Zároveň je ich sebahodnotenie ovplyvnené potrebou spĺňať svoje
vlastné rodičovské očakávania a presvedčenia o tom, čo znamená „byť
dobrým rodičom“. Zaujímavá štúdia poukázala na fakt, že rodičia, ktorí
majú vyššiu tendenciu poskytovať sociálne žiaduce odpovede zároveň
zvyčajne uvádzajú nižšiu mieru hostility a odmietania voči dieťaťu
a vyššiu mieru vrelosti (Bornstein et al., 2015). Korelácie však v tomto
výskume boli silnejšie pre vzťah sociálne žiaducich odpovedí a negatívnych charakteristík ako pozitívnych charakteristík. Je možné, že rodičia, ktorí sú si vedomí, že ich správanie voči dieťaťu nie je sociálne
žiaduce, majú väčšiu potrebu toto správanie v dotazníkoch zľahčovať.
Ďalším z cieľov tretej štúdie bolo identifikovať súvis diskrepancií
v percipovaní kontroly s ďalšími rodinnými procesmi. Výsledky ukazujú, že väčšie diskrepancie v percipovaní monitoringu súvisia nižšou
kvalitou rodinných procesov, ktoré sú pozitívneho charakteru (nižšia
miera náklonnosti a menšia spokojnosť so vzťahom s matkou).
Naopak, väčšie diskrepancie v percipovaní psychologickej kontroly
a trestania súvisia s vyššou mierou negatívnych rodinných procesov
(vyššia miera konfliktu a vzájomného antagonizmu). Podobne
i v predchádzajúcich štúdiách bolo potvrdené, že diskrepancie
sú väčšie v rodinách charakterizovaných horšími vzťahmi (Maurizi,
Gershoff, Aber, 2012). Pri interpretovaní tohto výsledku však musíme
brať do úvahy nejasnú kauzalitu tohto vzťahu, pretože podobne i kvali119
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ta vzťahu dospievajúci-rodič môže predikovať existenciu diskrepancií
(Ehrlich, Dykas, Cassidy, 2012).
Záverečným cieľom tejto štúdie bolo overiť, či rodičom percipovaná
kontrola predikuje mieru rizikového správania a sebaúcty dospievajúcich, ak je braná do úvahy percepcia adolescenta. Zistili sme, že len
kontrola ako ju percipujú adolescenti a len matkina kontrola súvisí
s rizikovým správaním a sebaúctou dospievajúcich. Špecifickejšie, vyššia miera monitoringu matky znižuje pravdepodobnosť rizikového
správania a vyššia miera psychologickej kontroly matky súvisí s nižšou
sebaúctou. Tieto výsledky opäť potvrdili náš predpoklad ako i predchádzajúce zistenia (Abar et al., 2015; Laird, Weems, 2011), že adolescentom percipované rodinné procesy dokážu lepšie predikovať rôzne
behaviorálne a psychologické dôsledky pre dospievajúceho, ako rodičom percipované procesy. Pri interpretácii výsledkov výskumov rodinných procesov je preto dôležité brať do úvahy, kto podáva informácie.
Naše zistenia korešpondujú i s mnohými štúdiami v rôznych oblastiach
vývinu dospievajúcich, ktoré ukazujú, že subjektívne percipovaná
situácia je pre vývin adolescenta relevantnejšia ako objektívna skutočnosť (napr. Destin et al., 2012; Jeon, Ha, Choi, 2013). Môžeme sa preto
domnievať, že bez ohľadu na to, či adolescentom percipované správanie rodiča reflektuje skutočné správanie rodiča, jeho pohľad je v kontexte jeho vývinu relevantný.
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9. Záverečná diskusia
Hlavným cieľom predkladanej monografie bolo prezentovať problematiku rodičovskej kontroly vo svetle najnovších teoretických prístupov
a súčasných empirických výskumov. V teoretickej časti práce sme sa
zamerali na definovanie rôznych foriem rodičovskej kontroly a okolností, za ktorých je uplatňovanie kontroly efektívne. Poukázali sme
na rôzne faktory, ktoré s uplatňovaním kontroly významne súvisia.
V závere teoretickej časti sme popísali existenciu diskrepancií v percipovaní kontroly medzi dospievajúcimi a ich rodičmi. V empirickej časti
sme v troch samostatných štúdiách prezentovali analýzy údajov
získaných od dospievajúcich v období skorej adolescencie a ich rodičov. Využitím na premennú orientovaného prístupu i na osobu orientovaného prístupu sme analyzovali rôzne formy rodičovskej kontroly
v kontexte ďalších rodinných procesov, percipovaní a internalizácie
pravidiel ako i súvis kontroly s behaviorálnymi dôsledkami (skúsenosť
s rizikovým správaním) a psychologickými dôsledkami (úroveň
sebaúcty).
Štúdia 1 prináša niekoľko poznatkov súvisiacich s rodovými rozdielmi
v uplatňovaní kontroly, ako i súvisu rôznych foriem kontroly s percipovaním pravidiel, internalizáciou pravidiel a ich uposlúchnutím,
rodinnými procesmi, rizikovým správaním a sebaúctou dospievajúcich.
Rodičia v rámci jedného rodičovského páru percipujú uplatňovanie
jednotlivých foriem kontroly rovnako, s výnimkou mierne vyššej miery
trestania zo strany otca. Pri porovnaní percipovania kontroly tých
istých rodičov zo strany adolescenta bol však zistený významný rozdiel
v monitoringu v prospech matky. Rozdiely vzhľadom na rod adolescenta poukazujú na vyššiu mieru psychologickej kontroly a trestania
zo strany matky a trestania zo strany otca v neprospech chlapcov.
Na rozdiel od predchádzajúcich zistení nebol v našej vzorke potvrdený
rodový rozdiel v monitoringu. Následné regresné analýzy poukázali
na význam monitoringu oboch rodičov ako jedinej formy kontroly pre
vyššiu pravdepodobnosť percipovania stanovených pravidiel ako
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jasných. Monitoring oboch rodičov zároveň významne súvisel s vyššou
internalizáciou pravidiel a nižšou mierou neuposlúchnutia pravidiel.
V prípade psychologickej kontroly a trestania bol tento vzťah opačný.
Monitoring ďalej súvisel s pozitívnymi aspektami rodinných procesov,
naopak psychologická kontrola a trestanie súviseli s negatívnymi
aspektami rodinných procesov. V poslednom kroku štúdie 1 sme
overovali vzťah kontroly s rizikovým správaním a sebaúctou a interakciu medzi jednotlivými formami kontroly vzhľadom na tieto dve
premenné. Výsledky poukazujú na nižžiu pravdepodobnosť rizikového
správania v prípade monitoringu. Vyššia miera monitoringu a nižšia
miera psychologickej kontroly zároveň súvisela s vyššou sebaúctou
dospievajúcich.
V štúdii 2 sme využili na osobu orientovaný prístup a prostredníctvom klastrovej analýzy sme identifikovali výchovné štýly rodičov,
ktoré sa v sledovanej skupine adolescentov prirodzene vyskytujú.
Kombináciou troch rodinných procesov - monitoring, psychologická
kontrola a náklonnosť (tak ako ich percipujú adolescenti) sme identifikovali 5 výchovných štýlov pre matku a 4 pre otca. V ďalšom kroku
sme porovnali úroveň rizikového správania a sebaúcty dospievajúcich
vzhľadom na identifikované štýly. Ako najoptimálnejší výchovný štýl
matky sa v súvislosti s obmedzením rizikového správania javí byť štýl
monitorujúci (vysoký monitoring, podpriemerná psychologická kontrola a náklonnosť). V súvislosti s vyššou sebaúctou pri stále pomerne
nízkej úrovni rizikového správania sa zdá byť najvhodnejší štýl
autoritatívny (vysoký monitoring a náklonnosť, podpriemerná psychologická kontrola). U otca, podporujúci výchovný štýl (nízka psychologická kontrola, vysoká náklonnosť, mierne nadpriemerný monitoring) sa javí byť najoptimálnejší pre vyhnutie sa rizikovému správaniu
a zároveň udržanie vysokej sebaúcty.
Štúdia 3 bola zameraná na sledovanie diskrepancií v percipovaní
kontroly medzi dospievajúcimi a ich rodičmi. Výsledky poukazujú
na významné diskrepancie v percepcii všetkých troch sledovaných
foriem kontroly, pričom rodičia (matky alebo otcovia) vnímajú
používanie kontroly v lepšom svetle ako dospievajúci. Rodičia uvádzali
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vyššou mieru monitoringu a naopak nižšiu mieru psychologickej
kontroly a trestania ako uvádzali ich deti. Väčšie diskrepancie v monitoringu následne súviseli s nižšou mierou pozitívnych aspektov
rodinných procesov, naopak väčšie diskrepancie v psychologickej
kontrole a trestaní súviseli s vyššou mierou negatívnych aspektov
rodinných procesov. Zaujímavým zistením je i fakt, že miera
diskrepancií u matky nesúvisí s množstvom spoločne stráveného času.
U otca však čím menej spoločne stráveného času s otcom adolescenti
uvádzali, tým boli väčšie diskrepancie v ich percipovaní monitoringu.
V poslednom kroku tretej štúdie sme overovali, ktorý z pohľadov
(adolescent alebo matka/otec) silnejšie predikuje mieru rizikového
správania a sebaúcty dospievajúcich. Analýzy ukázali, že len matkin
monitoring, tak ako ho percipujú adolescenti, znižuje pravdepodobnosť rizikového správania sa dospievajúcich. V prípade sebaúcty,
len matkina miera psychologickej kontroly, percipovaná adolescentmi,
predikuje nižšiu mieru sebaúcty. Kontrola, tak ako ju percipujú rodičia, nesúvisela so sledovanými dôsledkami.
Na základe teoretických poznatkov prezentovaných v monografii
i našich výskumných zistení je možné zhrnúť, že rodičovská kontrola
neprináša očakávané behaviorálne a psychologické dôsledky ak:
(1) je neprimerane krutá (v podobe verbálnej agresie, fyzických trestov
a podobne); (2) je charakterizovaná manipuláciou, odopieraním lásky,
zahanbovaním či vyvolávaním pocitov viny (psychologická kontrola);
(3) je uplatňovaná v oblasti, ktorá je dospievajúcim považovaná
za osobnú, a teda rodič z pohľadu adolescenta nemá legitímne právo
ho v tejto oblasti kontrolovať; (4) ak je kontrola nadmerne intenzívna
a neprimeraná veku dieťaťa; (5) je presadzovanie pravidiel rodičom
neflexibilné, rigidné, neberúc ohľad na momentálne okolnosti a potreby dospievajúceho, (6) ak sa neberie do úvahy pohľad dospievajúceho.
Hoci sme sa v predkladanej monografii zamerali primárne na rodičovskú kontrolu, výsledky našich analýz poukazujú na fakt, že forma
využívanej kontroly úzko súvisí s ďalšími rodinnými procesmi, ktoré
charakterizujú širší emocionálny kontext vzťahu adolescent-rodič.
Zároveň je možné domnievať sa, že nielen spôsob použitej kontroly,
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ale i jej efekt bude rozdielny vzhľadom na emocionálny kontext vzťahu.
Niektoré štúdie napríklad ukazujú, že v rodinách s vysokou mierou
rodičovskej opory môžu byť rodičom stanovené pravidlá a obmedzenia
interpretované ako relevantné a nápomocné, nie obmedzujúce
(Sorkhabi, Middaugh, 2014). Kvalita vzťahu adolescent-rodič môže
takisto moderovať vzťah medzi rodičovskou kontrolou a jej dôsledkami
(Chao, Aque, 2009; Kakihara, Tilton-Weaver, 2009) a teda efekt
kontroly zvyšovať, alebo naopak znižovať.

9.1

Dimenzia kontroly výchovných štýlov

Výsledky prezentovaných analýz, ako i teoretické predpoklady, poukazujú na potrebu dôsledne operacionalizovať pojem rodičovskej kontroly a rozlišovať medzi jej jednotlivými formami. Pre optimálne fungovanie dospievajúcich (v kontexte rizikového správania a sebaúcty)
sa najvhodnejšou formou kontroly javí byť monitoring (výsledky prvej
štúdie) charakterizovaný stanovovaním pravidiel, pýtaním sa na správanie dospievajúceho a prejavom záujmu, ktorý v rámci výchovných
štýlov môže byť doplnený vysokou mierou náklonnosti (výsledky
druhej štúdie).
V dotazníkoch výchovných štýlov používaných v slovenských a českých
podmienkach sa však zvyčajne nerozlišuje medzi jednotlivými formami
kontroly a operacionalizácia rodičovskej kontroly je veľmi široká.
Analýza jednotlivých položiek týchto dotazníkov ukazuje, že v nich nie
je jednoznačne jasné, či ide o pozitívnu alebo negatívnu charakteristiku
výchovných štýlov. Dotazník pre zisťovanie spôsobov výchovy v rodine
(Čáp, Boschek, 1994) chápe komponent požiadaviek (dimenzia
kontroly) ako pozitívnu charakteristiku výchovného prístupu rodičov.
Otázky, prostredníctvom ktorých je tento konštrukt operacionalizovaný, však v pomerne veľkom počte zahŕňajú položky charakterizované skôr vysokou mierou trestania („Prísne ma trestal.“) a psychologickej kontroly („Snažil sa rozhodovať za mňa.“). V dotazníku
Adolescent o rodičoch (Matějček, Říčan, 1992) je naopak v rámci
dimenzie direktivity - autonómie chápaná kontrola ako negatívna
charakteristika, ktorá je v protiklade k podpore autonómie. Direktivita
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je v tejto metodike operacionalizovaná ako kladenie dôrazu na príkazy
a zákazy s prvkami psychologickej kontroly (napr. „Trvá vždy na tom,
že všetky moje priestupky musia byť potrestané.“ „Pri každej príležitosti mi prikazuje, ako sa mám správať.“). Autonómia (ako protiklad
direktivity) však nie je operacionalizovaná ako primeraná forma
kontroly, skôr je charakterizovaná značnou permisívnosťou (napr.
„Keď idem von, nechá ma rozhodnúť sa, kedy sa vrátim.“ „Dovolí mi
prakticky robiť všetko, čo sa mi páči.“), čo je v protiklade s definovaním podpory autonómie ako efektívnej rodičovskej stratégie v kontexte
Seba-determinačnej teórie.
Zdá sa, že v oboch týchto dotazníkoch chýba dimenzia kontroly v jej
pozitívnom konotáte ako formy stanovovania pravidiel, trvaní na dodržiavaní týchto pravidiel avšak s prihliadaním na momentálnu situáciu
a potreby dospievajúceho. V kontexte ďalšieho výskumu výchovných
štýlov v rodine dospievajúcich odporúčame preto zvážiť použitie metodík, ktoré špecifickejšie operacionalizujú rodičovskú kontrolu. V úvode
monografie sme uviedli informáciu o poklese počtu adolescentov, ktorí
percipujú výchovný štýl rodičov ako stredne a silne riadený
(Gillernová, 2009). Autorka vo svojej štúdii použila práve dotazník
Čápa a Boscheka pre zisťovanie spôsobov výchovy. Na základe vyššie
uvedeného tento pokles nemusí znamenať zníženú tendenciu rodičov
stanovovať pravidlá, ale len menšiu tendenciu kontrolovať prísne
a prostredníctvom manipulácie, čo je vo svojej podstate pozitívna
zmena.

9.2

Limitácie

Prezentované štúdie majú niekoľko limitácií. Primárnou je ich
prierezový dizajn, ktorý umožňuje len naznačovať efekt a dôsledok
rodičovskej kontroly pre vývin dospievajúcich. Ďalšou limitáciou
je pomerne široko chápaná forma kontroly trestanie. Na základe použitej metodiky nie je možné identifikovať, ako respondenti interpretovali
trestanie, či referujú verbálne, fyzické tresty alebo tresty vo forme
rôznych zákazov. V ďalších štúdiách by bolo vhodné tieto rozdiely
zohľadniť. Bez ohľadu na formu trestu sa však trestanie ako forma
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kontroly javí v našom výskume ako neefektívne. Pri interpretácii
výsledkov z hľadiska rodu rodičov je potrebné brať do úvahy i možnosť
zkreslenia výsledkov z dôvodu pozitívnejšieho emocionálneho vzťahu
dospievajúcich k otcom u tých otcov, ktorí sa zúčastnili zberu údajov
v porovnaní s tými, ktorí sa nezúčastnili (bližšie v popise výskumného
súboru v štúdii 1).
Hoci vnútorná konzistencia použitých metodík bola vo všeobecnosti
dobrá (hodnoty Cronbachovej alfy boli vyššie alebo rovné 0,7),
v niektorých prípadoch, najmä v prípade rodinných procesov percipovaných rodičmi, dosahovala nižšie hodnoty. V budúcnosti by bolo
vhodné zvážiť úpravu niektorých položiek v použitých metodikách
s cieľom zvýšiť reliabilitu škál.
V rámci prezentovaných štúdií sme nahliadali na rodičovskú kontrolu
ako „univerzálne“ vhodné či nevhodné správanie rodiča (či adolescentom percipované správanie rodiča) bez prihliadania na rôzne
kontextuálne faktory. Takýto prístup považujeme za prvý krok v porozumení problematike rodičovskej kontroly v slovenskom kontexte.
Viaceré štúdie však poukazujú na možnosť kontextuálne špecifického
efektu rodičovskej kontroly. Aj pomerne malé percento variancie, ktoré
v našich štúdiách vysvetľuje rodičovská kontrola v rizikovom správaní
a sebaúcte dospievajúcich, poukazuje na možnosť existencie faktorov,
ktoré tento vzťah moderujú. Nasledujúcim krokom vo výskume
rodičovskej kontroly by preto malo byť zohľadnenie rôznych kontextuálnych faktorov, najmä osobnostných charakteristík dospievajúceho
i rodičov, či sociálno-ekonomických aspektov.

9.3

Perspektívy ďalšieho výskumu

Napriek (alebo vďaka) výraznému posunu v oblasti výskumu rodičovskej kontroly v ostatných rokoch, množstvo otázok zostáva nezodpovedaných. V nasledujúcich riadkoch načrtneme niektoré z nich.
Doterajšie výskumy naznačujú, že uplatňovanie kontroly autonómiu
podporujúcim spôsobom je pre dosiahnutie žiadaného výsledku
prospešné. Je však tento spôsob univerzálne prospešný pre všetkých
126

Psychológia rodičovskej kontroly v dospievaní

dospievajúcich? Je možné, že niektorí adolescenti preferujú viac
kontrolujúce správanie rodiča s menšími možnosťami voľby? Do akej
miery súvisí autonómiu podporujúci prístup rodiča s vekom dieťaťa?
Aké ďalšie charakteristiky hrajú úlohu v spôsobe, akým dospievajúci
interpretujú rodičovskú kontrolu? Výskum sa doteraz zameriaval
primárne na oblasť, v ktorej je kontrola uplatňovaná (social-domain
theory). Spôsob interpretácie kontroly (resp. percipovania rodičovskej
autority ako legitímnej) však pravdepodobne závisí od mnohých iných
faktorov, akými sú napr. vzťah rodič-dospievajúci, osobnostné charakteristiky dospievajúceho, predchádzajúca skúsenosť a iné.
Dostupné empirické štúdie sú zamerané prevažne na moderujúcu
úlohu osobnosti dospievajúceho v kontexte dôsledkov využívania
neprimeraných foriem rodičovskej kontroly (ako sú psychologická
kontrola či nadmerné trestanie). Otázkou zostáva, akú úlohu zohráva
osobnosť dospievajúceho v uplatňovaní primeranej kontroly. Je napr.
monitorovanie aktivít dospievajúceho, či stanovovanie pravidiel
protektívne pre rizikové správanie bez ohľadu na osobnostné či temperamentové charakteristiky adolescenta?
Mabbe et al. (2016) uvádza, že individuálne rozdiely v osobnosti
dospievajúceho súvisia s tým, ako adolescenti rodičovské správanie
interpretujú, akým spôsobom ho vnútorne spracovávajú a ako naň
reagujú vonkajšími prejavmi. Doterajšie výskumy sledovali primárne
osobnosť dospievajúceho ako moderátora vzťahu medzi rodičovskou
kontrolou a vonkajšími prejavmi adolescenta (agresivita, rizikové
správanie, depresivita, a pod.). Nie je však empiricky overené,
akú úlohu hrá osobnosť práve vo vzťahu medzi rodičovskou kontrolou
a interpretovaním správania rodiča. Je možné, že napr. dospievajúci
s vyššou mierou prívetivosti bude interpretovať behaviorálnu kontrolu
ako menej zasahujúcu do jeho potreby autonómie.
Uplatňujú rodičia kontrolu vedome, alebo ide skôr o nevedomé
procesy? Teória naznačuje, že používanie psychologickej kontroly
nemusí byť vždy vedomé (Soenens, Vansteenkiste, Luyten, 2010),
výskumne však tento predpoklad nebol overený.
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Výskum rodičovskej kontroly by zároveň mohli obohatiť i iné
ako dotazníkové metódy. Väčšina štúdií zameraných na výskum rodičovskej kontroly v období dospievania využíva na zber údajov sebavýpoveďové dotazníky určené pre deti alebo pre rodičov. O subjektivite
takýchto metodík vypovedajú značné diskrepancie v pohľade dospievajúceho a rodiča na jednotlivé formy kontroly. Obohatením výskumu
v tejto oblasti by bolo získanie objektívnejších údajov prostredníctvom
pozorovania. Takýto výskum je však organizačne pomerne náročný.
Niekoľkými
doteraz
publikovanými
výnimkami
sú práce
Waizenhoffera et al. (2004) a Barbera (1996). Waizenhoffer a kolegovia (2004) zisťovali mieru informovanosti rodiča o voľnočasových
aktivitách dieťaťa prostredníctvom pravidelných telefonátov osobitne
s rodičom a s adolescentom. Barber (1996) overoval možnosť
zaznamenania výskytu psychologickej kontroly prostredníctvom pozorovania interakcie medzi rodičom a dieťaťom pri riešení problémovej
úlohy.

9.4

Implikácia pre prax

Popularizácia problematiky výchovy dospievajúcich vychádza primárne z poradenskej a klinickej psychologickej praxe. Informácie a skúsenosti získané praxou sú však často ovplyvnené faktom, že poradenstvo
vyhľadávajú najmä rodičia, ktorí vnímajú výchovu dieťaťa ako problematickú. Pre celkový obraz o výchove a jej vplyvu na dospievajúcich
je preto nevyhnutné vychádzať i z výskumných poznatkov získaných
na výskumnom súbore reprezentujúcom celú adolescentnú populáciu.
Výskumné zistenia prezentované v predkladanej monografii umožňujú
formulovať niekoľko praktických implikácií relevantných pre prevenciu i intervenciu.
Je veľmi náročné zmeniť alebo ovplyvniť celkový výchovný štýl rodičov
(Chassin et al., 2005), preto je dôležité zamerať sa aspoň na malé body,
ktoré rodičia môžu zmeniť. Jedným z takýchto bodov je zmena formy
a intenzity rodičovskej kontroly dospievajúcich a to v dvoch základných krokoch. Prvým krokom, ktorý je možné realizovať na globálnej
úrovni v zmysle primárnej prevencie, je informovanie rodičov o benefi128
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toch primerane uplatňovanej kontroly pre rôzne oblasti vývinu dospievajúcich. Dôležitým sa javí najmä zdôraznenie primeranej intenzity
kontroly, ktorá musí byť prítomná avšak zároveň rešpektovať vývinové
potreby dospievajúcich. Druhým krokom, ktorý môže byť súčasťou
konkrétnych intervenčných programov v rámci sekundárnej a terciárnej prevencie, je akési zcitlivenie sa rodičov na vnímanie vlastného
kontrolujúceho správania voči deťom a následne tréning konkrétnych
efektívnych spôsobov kontroly. Výskumné zistenia naznačujú medzigeneračný prenos štýlov výchovy (Chen, Kaplan, 2001), čím zmena
maladaptívnych spôsobov kontroly môže mať dlhodobejšie pozitívne
dôsledky.
Dospievajúci interpretujú a hodnotia úroveň rodičovskej kontroly
porovnávaním sa s rovesníckou skupinou (Corsaro, Eder, 1990).
Výskumy konzistentne ukazujú, že vnímané sociálne normy sú výrazne
v rozpore so skutočnosťou. Ak má jednotlivec pocit, že jeho postoje
a správanie sa výrazne líšia od postojov a správnia väčšiny členov jeho
sociálnej skupiny, pociťuje istý diskomfort a pokúsi sa tento nesúlad
zmeniť, zväčša tým spôsobom, že zmení svoje správanie v smere
(nesprávne interpretovanej) normy. Mnohé prevenčné programy preto
vychádzajú z tézy, že informovaním jednotlivcov o skutočnej norme
v danej sociálnej skupine dôjde k zmene správania. Zmena správania
človeka prostredníctvom ovplyvnenia normatívnych presvedčení
o danom správaní bola potvrdená v mnohých oblastiach (DeJong et al.,
2006; Perkin, Craig, Perkins, 2011; Perkins, 2003). Jedna z možností,
ako zvýšiť ochotu dospievajúcich akceptovať rodičovskú kontrolu,
je zmeniť ich normatívne presvedčenia o tom, do akej miery je bežné,
„normálne“, mať rodičmi stanovené pravidlá a správať sa v súlade
s nimi.

9.5

Záver

Primeraným spôsobom kontrolovať správanie dospievajúcich je jedna
zo základných výchovných úloh rodičov. Na základe výskumných zistení v ostatných rokoch môžeme konštatovať, že pojem primeraný spôsob je v psychológii rodičovskej kontroly kľúčovým a závislým od mno129
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hých faktorov. Teoretické východiská ako i empirické zistenia ukazujú,
že primeraným spôsobom rodičovskej kontroly v období dospievania
je taký, ktorý nenarúša potrebu autonómie, aktívne podporuje proces
zvnútornenia pravidiel, nevyvoláva negatívne psychologické dôsledky,
berie do úvahy vývinové potreby dospievajúcich a je kontextuálne
citlivý. V kontexte prevencie rizikového správania dospievajúcich
v období skorej adolescencie je vhodným spôsobom kontroly monitorovanie aktivít dospievajúcich charakterizované stanovovaním primeraných pravidiel, kontrolou ich dodržiavania a prejavom záujmu
o aktivity dieťaťa mimo priameho dohľadu rodiča.
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Príloha
Slovenské verzie metodík zameraných na rodičovskú kontrolu, použitých v prezentovaných štúdiách4:
Monitoring (Parental monitoring of Behavior Scale; Barber, 2002);
možnosti odpovedí 1 - vôbec nesúhlasím, 5 - úplne súhlasím
1.

Môj otec sa ma pýta, ako sa správam mimo domova.

2.

Môj otec mi pripomína pravidlá, ktoré mi stanovil.

3.

Môj otec dohliada na to, aby som sa vhodne správal.

4.

Môj otec hovorí o tom ako sa správam s rodičmi mojich
priateľov a učiteľmi.

5.

Môj otec sa snaží vedieť, kto sú moji priatelia a kde trávim
svoj čas.

6.

Môjmu otcovi je jedno, či sa správam tak, ako chce, aby som
sa správal/správala. (reverzná položka)

7.

Môj otec vôbec nevie ako sa správam mimo domova.
(reverzná položka)

8.

Môj otec na mňa dohliada primeraným spôsobom,
aby sa presvedčil, či sa správam tak, ako po mne chce.

Psychologická kontrola (Psychological Control Scale - Youth SelfReport; Barber, 1996); možnosti odpovedí 1 - vôbec nesúhlasím,
5 - úplne súhlasím
1.
4
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Môj otec sa stále snaží zmeniť to, ako o niečom uvažujem,
alebo čo pociťujem.

Metodiku The Network of Relationships Social Provision Version (Furman,
Buhrmester, 1985), použitú na sledovanie rodinných procesov, neuvádzame,
pretože si autori neželajú jej zverejňovanie.

2.

Môj otec zmení tému vždy, keď chcem niečo povedať.

3.

Môj otec ma často prerušuje.

4.

Môj otec ma obviňuje z problémov ostatných členov
domácnosti.

5.

Môj otec spomína moje minulé chyby, keď ma kritizuje.

6.

Môj otec je ku mne menej priateľský, ak nevidím veci tak
ako on.

7.

Môj otec sa na mňa ani nepozrie, keď ho v niečom sklamem.

8.

Ak otca urazím, prestane so mnou rozprávať, až kým ho zase
nejak nepoteším.

Trestanie (The Network of Relationships Social Provision Version;
Furman, Buhrmester, 1985); možnosti odpovedí 1 - vôbec alebo málo,
2 - trochu, 3 - veľa, 4 - veľmi veľa, 5 - väčšinou
1.

Koľko ťa tvoja matka trestá?

2.

Ako často ťa matka pokarhá, ak ju neposlúchaš?

3.

Ako často ti matka vynadá, ak urobíš niečo čo by si nemal/a?

Internalizácia
rodičovských
pravidiel
(Internalization
of Parental Rules in the Moral Domain; Soenens, Vansteenkiste,
Sierens, 2009); možnosti odpovedí 1 - vôbec nesúhlasím, 5 - úplne
súhlasím; identifikácia (položky 2, 5, 6, 10, 12, 15), introjekcia (1, 4, 9,
11, 14, 16), externá regulácia (3, 7, 8, 13, 17, 18), neuposlúchnutie
pravidiel (rebélia, položky 19, 20, 21, 22).
Niekedy tvoja mama určí pravidlá ohľadom toho, ako sa nemáš
správať. Napríklad, mohla Ti už niekedy zakázať klamať, kradnúť
alebo porušiť sľub. Tieto pravidlá sú o správaní, ktoré väčšina ľudí
vníma ako nesprávne. Ty môžeš mať však aj iné dôvody, prečo tieto
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pravidlá dodržiavaš. Prosím, uveď nakoľko súhlasíš s nasledujúcimi
dôvodmi, prečo je dôležité dodržiavať pravidlá, ktoré zaviedla tvoja
matka ohľadom zlého správania. Dodržiavam matkine pravidlá
týkajúce sa toho ako sa nemám správať pretože:
1.

... mi to dáva pocit hrdosti.

2.

… si myslím, že sú zmysluplné.

3.

… inak budem potrestaný/á.

4.

… mal/a by som pocit viny, ak by som to nerobil/a.

5.

... plne za tými pravidlami stojím.

6.

... rozumiem, prečo sú tieto pravidlá dôležité.

7.

... som k tomu prinútený/á.

8.

... bojím sa, že by som mohol stratiť vymoženosti, ktoré mám,
ak by som ich nedodržiaval.

9.

... je to pre mňa dobré.

10. ... plne sa stotožňujem s týmto rozhodnutím.
11. … mal by som pocit hanby, ak by som tie pravidlá
nedodržiaval/a.
12. ... tieto pravidlá sú zhodné s mojimi hodnotami.
13. ... cítim povinnosť to robiť.
14. ... mám zo seba lepší pocit, ak tie pravidlá dodržiavam.
15. ... tieto pravidlá vyjadrujú moje osobné hodnoty.
16. ... inak by som mal zo seba zlý pocit.
17. ... inak by som bol kritizovaný/á.
18. ... sklamal by som mojich rodičov, ak by som ich nedodržiaval.
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Nasledujúce výroky sa tiež týkajú pravidiel tvojej matky ohľadom
zlého správania:
19. Robím presný opak toho, čo odo mňa moja matka očakáva.
20. Jednoducho ignorujem pravidlá mojej matky ohľadom toho
ako sa nemám správať.
21. Staviam sa na odpor k matkiným pravidlám o zlom správaní.
22. Je mi jedno, čo mi matka hovorí o zlom správaní: Robím si to
čo sám/sama chcem.
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