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Abstract 

The image of the family has changed rapidly in recent years. The traditional 

nuclear family exists concurrently with various other types of families. The 

term “family diversity” is used to refer to this phenomenon in the literature. 

The family environment is an important determinant that affects not only the 

pupil in his / her school environment, but also participates in the creation of 

the overall school climate. The success of the child / pupil is also determined 

by the level of family involvement in the pupil´s learning since birth. The 

paper points out the importance of learning the family environment by 

teachers (or other professionals) and the importance of their mutual 
communication. The content is processed mainly for analysis of foreign 

sources. 
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Anotácia 

Obraz rodiny sa v posledných rokoch rapídne mení. Tradičná, nukleárna, 

rodina existuje súbežne s rôznymi ďalšími typmi rodín. V odbornej literatúre 

sa na označenie uvedeného javu používa pojem „diverzita rodiny“. Rodinné 

prostredie je významným determinantom, ktorý ovplyvňuje nielen žiaka 

v jeho školskom prostredí, ale spolupodieľa sa aj na vytváraní celkovej klímy 

v škole. Úspech dieťaťa/žiaka je podmienený aj úrovňou zaangažovanosti 

rodiny v učení sa žiaka, ktorá prebieha od narodenia dieťaťa. Príspevok 

poukazuje na význam poznávania rodinného prostredia učiteľmi (či inými 

odborníkmi) a na dôležitosť ich vzájomnej komunikácie. Obsah je 

spracovaný prevažne na analýze zahraničných zdrojov. 
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rodina, zmeny súčasnej rodiny, diverzita rodiny, rodičovstvo, 

zaangažovanosť rodiny v učení sa žiaka 

 

Motto 

„Nemožno mať žiadne pochybnosti o tom, že sociálne prostredie rodiny, 

z ktorej dieťa, či mladý človek, žiak, alebo študent pochádza, tvorí 

rozhodujúci rámec  pre jeho budúcu životnú dráhu, pre jeho motiváciu 

v učení i v jeho výkonnosti vôbec, pre rozvoj jeho schopností, jeho morálku 
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a kognitívnu aktivitu, jeho emocionálnu a sociálnu kompetenciu, sociálne 

správanie a jazykovú kultúru, úroveň jeho ašpirácií, schopnosť vyrovnávať sa 

so sklamaniami a jeho pripravenosť vyrovnať sa a zvládnuť uspokojovanie 

vlastných potrieb, prípadne uskutočňovať ich rozhodujúce preformovanie. Na 

základe uvedeného možno tak dokonca vysloviť odvážnu hypotézu, podľa 

ktorej, napriek všetkým ideológiám, vysokou mierou determinuje 

bezprostredné možnosti a schopnosti indivídua jeho sociálna pozícia už pri 

narodení.“                                                                                                         

(Ondrejkovic, P., 1995, s. 52-53) 
 

Úvod 
V pedagogickej činnosti učiteľa musí byť rešpektovaný fakt, že utváranie 

osobnosti žiaka je dlhodobým procesom, ktorý prebieha v zložitej 

interaktivite dedičných a vrodených daností, materiálneho a kultúrneho 

prostredia a skúseností získaných prostredníctvom života v príslušnej 

sociálnej skupine. V tomto kontexte významnú rolu zohrávajú rodičia žiakov 

a prostredie rodiny, v ktorom sú žiaci vychovávaní. Ako to ukazujú rôzne 

výskumy a merania kompetencií žiakov, slová P. Ondrejkovica, ktoré sú 

uvedené ako motto, absolútne platia.  

Pre kvalitnú prácu učiteľa sa stáva akýmsi imperatívom, že musí mať obraz 
o rodinnom prostredí žiakov súčasnej školy. Toto prostredie do značnej 

miery ovplyvňuje školské výkony žiaka, jeho sociálnu pozíciu v triede 

a komunikáciu s okolím. Rodina ako primárna sociálna skupina človeka 

a primárne výchovné prostredie žiaka sa v posledných dekádach výrazne 

mení. Poznanie vývojových tendencií rodiny a charakteristických znakov 

jednotlivých typov rodiny je pre učiteľa východiskom pre jeho diagnostickú a 

edukačnú činnosť, ale aj poradenskú kompetenciu. Typ rodiny sa výrazne 

prenáša aj do miery angažovania sa rodičov v prostredí školy. 

 

Rodina a potreby dieťaťa 

Človek prichádza na svet ako bytosť, ktorá podľa niektorých autorov máva 
prívlastok bytosť „nehotová“, bytosť, ktorá v prenatálnom vývine získala 

základné biologické predpoklady na to, aby sa mohla ďalej rozvíjať. Ak by 

sme v pôrodnici sledovali v postieľkach uložené bábätká, zdali by sa nám 

všetky podobné, nevedeli by sme podľa nich zistiť akí sú ich rodičia 

a predpokladať, do akej rodiny prídu. Ak by sme tie isté deti pozorovali o pár 

rokov, diferencie medzi nimi by boli už evidentné – v ich vzhľade, úrovni 

rečového prejavu, fyzickej kondícii, v schopnosti komunikácie s inými 

a podobne. V dvadsiatich rokoch by sa líšili individuálnymi charakterovými 

vlastnosťami, názormi na dianie okolo seba, hodnotovou orientáciou, 

postojmi a presvedčeniami, ako i úrovňou vlastnej aktivity v svojom 

životnom poli. Do ich životov výrazne zasiahli ich rodiny, ktoré im boli 

modelmi života.  
 

Celkove, podľa M. Vagnerovej, je rodina primárnym a najvýznamnejším 

prostredím, ktoré ovplyvňuje rozvoj detskej psychiky, nakoľko: 
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- poskytuje základné skúsenosti, ktoré dieťaťu prezentujú svet určitým 

spôsobom, ovplyvňuje  tiež základný postoj dieťaťa k svetu, teda 

i k poznávaniu tohto sveta, 

- je osobne významným prostredím, ktoré by pre dieťa malo byť 

citovým zázemím a zdrojom istoty a bezpečia, podieľa sa významnou 

mierou na rozvoji pocitov sebaistoty a sebadôvery, na ktorých závisí 

uplatnenie schopností dieťaťa, 

- pôsobenie biologických rodičov je komplexné, rodičia majú podobné 

dispozície ako ich deti a v závislosti na svojich schopnostiach ich tiež 
určitým spôsobom vychovávajú (problematické môžu byť rodiny 

s nevzdelanými a geneticky menej disponovanými rodičmi, netýka sa 

však detí so schopnosťou reziliencie), 

- rodina určuje, aké kompetencie a spôsoby sú oceňované (hodnotový 

systém rodiny, skúsenosti z rodiny v tomto smere môžu dieťa 

ovplyvňovať pozitívne, ale aj negatívne – hodnoty rodiny sa môžu 

líšiť podľa príslušnosti k určitej sociálnej vrstve, socio-kultúrnej 

oblasti, etniku), 

- môže rozlične pôsobiť na deti v súrodeneckej skupine - podľa ich 

veku či pohlavia sa rodičovské správanie v priebehu času mení a je 

prispôsobované prejavom konkrétneho dieťaťa (bližšie In Vagnerova, 
M., 2001, s. 17-25). 

Život rodiny je zložitý, do najbližších vzťahov v rodine sa premietajú 

najrozmanitejšie vplyvy, ktoré okolo rodiny existujú, ako to teoreticky 

vysvetľuje napr. Bronfenbrennerova ekosystémová  teória (bližšie in Berns, 

R. M., 2010, s. 17 - 18). Autorský kolektív Weiss, B. H., Kreider, H., Lopez 

M. E, Chatmen-Nelson, C.  (2010) aplikoval teóriu U. Bronfenbrennera na 

podmienky angažovanosti rodičov v edukačnom procese (Ecology of Family 

Engagement). Pojem zaangažovanosť (resp. zainteresovanosť, „family 
engagement“) rodiny zahŕňa presvedčenia, postoje a aktivity rodiny, ktoré 

podporujú učenie sa dieťaťa (v rodine, v škole, mimoškolskom prostredí), 

ktorý je dlhodobý a začína narodením dieťaťa. Konštatujú, že 

zaangažovanosť rodičov v učení sa dieťaťa ja dôležitá od jeho raného vývinu 

po jeho mladosť (pôsobí totiž na stránku kognitívnu, sociálnu 

a emocionálnu). Starostlivosť, poskytovanie otvorenej náruče, reflektujúce 

obojstranné vzťahy rodič-dieťa, účasť rodiča na detských hrách, čítanie 

deťom a s deťmi a pod. predstavujú len niektoré aktivity rodičov, ktorými 

prispievajú k zdravému vývinu a učeniu sa dieťaťa už v ranom detstve. Po 

vstupe dieťaťa do predškolského zariadenia a neskôr do školy sa podoby 

rodinnej zaangažovanosti rozširujú (najrozmanitejšie podoby spolupráce 
rodiny a školy). Je prirodzené, že ak teda hovoríme o úrovni vývinu dieťaťa, 

premieta sa do nej aj rodičovská starostlivosť, socio-kultúrne podmienky 

rodiny, ašpirácie rodičov a pod. Dnešní učitelia, či iní profesionáli, ktorí 

pracujú s deťmi prichádzajú do kontaktu s veľmi rôznorodou rodičovskou 

populáciou. Ak majú deťom pomáhať, potrebujú rodinu poznať, vedieť, na 

čom rodičom záleží, o čo sa najviac usilujú a čo vlastne tvorí základy 

vedomostí/poznania v rodine (family „funds of knowledge“, bližšie in 2010, 

Introduction, s. 19- 35). 
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Ako hovorí Z. Helus, rodina je základné životné prostredie pre dieťa. Dieťa 

nielen obklopuje, ale tiež sa doňho premieta. Odráža sa v jeho vlastnostiach, 

vtláča mu svoju pečať do jeho správania. Dieťa očami svojej rodiny 

(predovšetkým matky a otca) vníma samo seba, hodnotí svoje prejavy, svoje 

správanie. Dieťa teda zvnútorňuje (interiorizuje) klímu rodinného prostredia, 

nároky, ktoré naň kladú rodičia, morálku rodiny, rodinné záujmy, ciele a 

životný štýl rodiny (2007, s. 135-136).  Teda už dávno predtým ako dieťa 

nastúpi na formálne vzdelávanie, rodičia mu vytvárajú pôdu pre jeho učenie 

a celkové dobro. Rodičia tvoria podmienky na rané učenie sa dieťaťa, pre 
osvojovanie jazyka, základov medziľudskej komunikácie, podporujú záujem 

o knihy a čítanie, poznávanie diania okolo seba, poskytujú najbližšie vzory.  

Súhlasíme s P. Říčanom, že rozhodujúcim prostredím pre človeka je jeho 

rodina, pre žiaka sa stáva „nástupným priestorom“ všetkých jeho aktivít 

smerom k sebe a k svojmu okoliu (2004, s. 161). 

Z hľadiska témy, ktorou sa zaoberáme je potrebné uviesť i niektoré 

myšlienky, ktoré upozorňujú na význam rodiny (budúcej matky a otca) už 

v prenatálnom štádiu dieťaťa (téma je obsiahnutá v novokonštitujúcej sa 

oblasti pedagogického poznania – prenatálnej pedagogike). Napriek tomu, že 

o skutočnej „výchove“ ľudského jednotlivca pred narodením by sme mohli 

s predstaviteľmi prenatálnej pedagogiky polemizovať, súhlasíme s tým, že 
stávanie sa rodičom (matkou a otcom) je proces dlhodobý  a začína už pred 

narodením sa potomka. Ako hovorí D. Kornas-Biela, v závislosti od 

„fungovania rodičov“ (predovšetkým matky) v svojich rodičovských rolách 

a to od počatia dieťaťa, záleží jeho vývin pred i po narodení. Zarážajúce je, 

že napriek tomu, že ide o mimoriadne významný úsek v živote človeka, 

z hľadiska pedagogiky toto obdobie doteraz nebolo edukačne docenené. 

Autorka skúmala prenatálne vzťahy rodičov a nenarodeného dieťaťa, ktoré 

považuje za významnú výzvu pre pedagogiku. Ukazuje sa, že prenatálny 

život má stále viac rôznych ohrození. Budúci rodičia by nebezpečenstvá pre 

ďalší život nenarodeného dieťaťa mali poznať a eliminovať ich. D. Kornas-

Biela popisuje a analyzuje viaceré podoby prenatálneho násilia (intrauterine 
abuse, fetus abuse), napr. zanedbávanie nenarodeného dieťaťa z aspektu 

medicínskeho, fyzické a psychické násilie voči nenarodenému dieťaťu, či 

z aspektu otca ako nositeľa prenatálneho násilia. 

Prenatálna väzba rodičov k nenarodenému dieťaťu a vytváranie pozitívnej 

atmosféry doma sú významnými činiteľmi jeho vnútromaternicového vývinu 

ako i postnatálneho života. Väčšina podôb prenatálneho násilia a ohrozovania 

potomka je spojená s nízkou vedomostnou a kultúrnou úrovňou rodinného 

prostredia, do ktorého sa dieťa má narodiť. Ukazuje sa, že tejto oblasti 

prípravy na rodičovstvo bude v budúcnosti potrebné venovať viac pozornosti. 

Toto konštatovanie sa vzťahuje aj na skúmanie správania sa rodičov tesne po 

narodení dieťaťa, v postnatálnom období, resp. i v priebehu samotného 

pôrodu. V súvislosti s výskumom rôznych traum, ktoré už v raných štádiách 
života môže deťom privodiť neadekvátne správanie sa rodičov, mnohé 

výskumy sú orientované na jedinečné procesy stávania sa rodičom 

(„becomming a mother“, „becomming a father“, bližšie Kurincova, V., 

Turzak, T., Turzakova, J., 2018), či správanie sa rodiča vo fáze vytvárania 

prvotnej väzby a schopnosť uplatňovať vo vzťahu k dieťaťu tzv. intuitívne 
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rodičovstvo. Ide o témy, ktoré sú v našom výskumnom priestore skúmané len 

výnimočne. Formovanie dieťaťa a jeho výchova v neskorších fázach života 

sú rozpracované viac, čo dokumentuje aj solídny rozvoj predškolskej 

a elementárnej pedagogiky.  

 
Rôzne podoby rodiny v 21.storočí 

Rodina nepredstavuje len intímnu jednotku, ale je súčasťou celej spoločnosti. 

To, do akej miery sa napĺňajú očakávania spoločnosti od rodiny v socializácii 

a výchove dieťaťa závisí od mnohých činiteľov. Za rozhodujúce sa považujú: 

- ekonomické a materiálne zdroje rodiny, 

- kvalita rodičovstva, 

- klíma a stabilita rodiny a sociálna sieť rodiny (Patterson, CH. 

J., Hastings, P. D. 2007, s. 330 – 333). 

Úroveň a rozsah pomoci a spolupráce spoločenských inštitúcií s rodinou je 

i jedným z ukazovateľov vyspelosti tej-ktorej spoločnosti.   

Aktuálne problémy, ktoré sa v kontexte rodina –spoločnosť riešia a ktoré sa 

významne premietajú aj do oblasti edukácie, sú spojené s tzv. diverzifikáciou 

foriem rodinného života.   Napriek všetkému je evidentné, že rodina ako taká 

nestráca na svojom význame, ale tradičná rodina sa mení, formy rodiny sú 

viac diverzifikované. Postupne ubúda tzv. tradičných rodín (domácnosti 

konštituované manželským párom a deťmi). Definovať rodinu tak, aby 

v definícii boli obsiahnuté všetky jej všeobecné znaky je v súčasnosti 

mimoriadne náročné. Rodiny sa rôznia v organizácii a vzorcoch rodinného 
života, v počte členov, životnom cykle, emocionálnej atmosfére, uznávaných 

ideách a hodnotách, v kontaktoch s jej sociálnou a príbuzenskou sieťou, 

plnením ekonomickej a iných funkcií. 

V odbornej literatúre (najmä zahraničnej proveniencie) sa stále častejšie 

stretávame s pojmom „diverzita rodiny“, „alternatívny typ rodinného 

prostredia“, „netradičné rodiny“. Poľská autorka K. Kurys uvádza i pojem 

„rodinné hybridy“ (2011, s. 16). V nedávnej minulosti bol pojem „diverzita 

rodiny“ vysvetľovaný v súvislosti s existenciou iných rodín, rodinných 

foriem, ktoré boli v protipostavení k  tradičnej rodine. Implikovalo to 

myšlienku, že existoval len jeden jediný (najlepší) typ rodiny a všetky ostatné 

typy boli dysfunkčné, či deviantné. Za jedinú akceptovanú formu rodiny 
v západných kultúrach bola považovaná monogamická rodina založená na 

manželskom zväzku muža a ženy, ktorí vychovávali svojich biologických 

potomkov v spoločnom prostredí domácnosti (pozri bližšie Patterson, CH. J. 

– Hastings, P. D., 2007).   

Podľa Van Eeden – Moorefield – Demo (2007) sa novšie pohľady na 

diverzitu rodiny (Family diverzity) vzťahujú na široký rozsah charakteristík 

a dimenzií, v ktorých sa rodiny líšia. Spolu s tým je prijaté i konštatovanie, že 

rôzne typy rodín môžu vykazovať rôznu funkčnosť. Diverzita rodiny 

znamená teda rôzne „variácie“ života v rodine a to z aspektu 

demografického, z hľadiska štruktúry rodiny, príslušnosti k istej rase, etniku, 

vo vzťahu k socio - kultúrnemu statusu a pod. Týka sa však aj rôznorodosti 

rodinných procesov ako napr. komunikácie v rodine, či rodičovského 
správania sa k deťom. 
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CH. J. Patterson a P. D. Hastings (2007, s. 328 - 351) analyzovali veľký 

počet výskumných zistení k problematike socializácie detí v kontexte 

diverzity rodiny. Najviac pozornosti venovali jednorodičovským rodinám 

(one-parent/single parent families), v tejto skupine to boli slobodné matky 

(never–married mothers), rodiny vedené matkou (mother headed family), 

rodinám slobodných otcov (single –father family). Ďalšiu skupinu 

predstavovali dvojrodičovské rodiny nezosobášených heterosexuálnych 

partnerov (unmarried heterosexual two-parent families), kohabitačné 

partnerské vzťahy (cohabitating couples, cohabitating parents). Zaujímavé sú 
výsledky skúmaní rodín aplikujúcich alternatívne reprodukčné technológie 

(alternative reproductive technologies) a rodín homosexuálnych partnerov, 

gayov a lesbičiek (same-sex partners, gay-parent families, lesbian-parent 

families). V nich sa vytvárajú veľmi pestré siete vzájomných vzťahov. 

Pozornosť si podľa autorov zasluhujú i rodiny, kde sú deti zverené do 

starostlivosti starým rodičom (custodial grandparent families) a to 

v prípadoch, keď rodičia z rôznych dôvodov svoju rodičovskú rolu nemôžu 

napĺňať.   
Medzinárodný výskumný projekt s názvom „Integrating Children´s 

Perspective in Policy- Making to Combact the Poverty and Social Exclusion 

by Single Parent Families: A Transnational Comparative Approach (the 
Second Transnational Exchange Programe financovaný Európskou úniou, č. 

VP/2004/004) bol okrem iného zameraný aj na zistenie podôb rodiny a jej 

diverzitu rodiny vo vybraných krajinách Európskej únie (Slovensko sa 

výskumu nezúčastnilo). Intenciou autorov bolo pripraviť vhodný teoreticko-

metodický materiál pre učiteľov („Family Diversity. A Guide for Teachers“, 

Nicosia – Cyprus, 2007). Autori (S. Cohen, K. Crawford, S. Giullari, M. 

Michailidou, A. Mouriki, S. Spyrou, F. Taylor, J. Walker) vychádzali z toho, 

že rodinné prostredie súčasných žiakov je skutočne veľmi rozmanité a že 

v bežnom školskom živote príslušnosť žiaka k istému typu rodinného 

prostredia môže byť signálom pre ich sociálnu exklúziu a diskrimináciu 

(existencia zaužívaných stereotypov, že príslušnosť dieťaťa k inej, než je 
rodina tradičná, vytvára pre žiaka istú negatívnu stigmu). Autori výskumného 

projektu sa zamerali na vysvetlenie znakov najčastejších netradičných 

rodinných prostredí žiakov súčasnej Európy. Sú to podľa nich dvojrodičovské 

rodiny, v ktorých ale rodičia detí nežijú ako manželia (kohabitačné vzťahy), 

alebo sú manželia, ale žijú oddelene, ďalej sú to jednorodičovské rodiny 

(rozvedené), rekonštruované (doplnené) rodiny, adoptívne alebo náhradné 

rodiny, rodiny gayov, lesbické rodiny a rodiny imigrantov (2007, s. 17).  

V zahraničnej (ale v posledných rokoch aj v domácej) literatúre sa venuje  

pozornosť špecifikám rodín, kde je spolužitie manželského páru a celková 

atmosféra v domácnosti ovplyvnená zahraničnou migráciou jedného alebo 

oboch rodičov. Dôvody opustenia krajiny a odchod do zahraničia môžu byť 

rôzne, napr. ekonomické, politické, náboženské, či príčiny spojené s 
vojenskými konfliktami, ktoré zasahujú do každodenného života obyvateľov 

(bližšie in S. Kozak, S. 2010, s. 22 – 23). Formy pracovnej migrácie môžu 

byť rôzne a v jej kontexte sa stále častejšie vytvárajú aj kultúrne a 

národnostne heteronómne manželstvá, či transnárodné rodiny). To všetko 

vnímame ako ďalší rozmer skúmania rodiny a faktor vstupujúci do rodinnej 
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výchovy (Danilewicz, W., 2010, s. 75-86). V rodinách, kde rodičovský pár 

žije v separácii pre pracovné príležitosti mimo územia vlastnej krajiny môže 

byť skutočne ohrozená výchovná funkcia rodiny, často ju supluje jeden 

z rodičov, či niekto zo sociálnej alebo širšej rodinnej siete (starí rodičia). 

Takáto rodina predstavuje špecifický typ rodiny úplnej, s prechodnou 

neúplnosťou. V súvislosti s pracovnou migráciou dospelých ľudí z tzv. 

postsocialistických krajín do krajín Európskej únie sa začínajú objavovať 

i termíny „eurosirota“ a „eurosirotstvo“ (deti pracovných migrantov). Ide 

o termín, ktorý je často diskutovaný, nakoľko takéto pomenovanie dieťaťa 
môže viesť k jeho stigmatizácii (k vytvoreniu dojmu, že každé takéto dieťa 

musí byť ohrozené neprítomnosťou rodiča (a to i napriek novodobým 

možnostiam permanentných kontaktov prostredníctvom elektronických médií 

a individuálnemu preskúmaniu podmienok konkrétnej rodiny).  

Ak teda uvažujeme v reláciách: rodina a jej podmienky – rodičia a kvality 

rodičovstva – dieťa -  škola/učiteľ - zaangažovanosť rodičov v učení sa 

dieťaťa, môžeme konštatovať, že súčasnosť prináša problémy, ktoré je 

nevyhnutne potrebné riešiť. Uvedené je obrovskou výzvou pre pedagogický 

výskum, teóriu a prax a to v rodinnom, či v školskom prostredí.  

 
Záver 
Do budúcna sa predpokladá, že rodina bude viac otvorená najbližšiemu 

sociálnemu prostrediu, bude menej uzavretá ako intímna jednotka. V tejto 

súvislosti kladie Z. Helus niekoľko otázok, na ktoré treba hľadať odpovede. 

Pýta sa „Budú tieto problémy na prospech novej nastupujúcej generácii, 

ktorá vďaka ich pôsobeniu bude otvorenejšia a aktívnejšia v medziľudských 

vzťahoch, vynaliezavejšia, pružnejšia, schopnejšia čerpať z rozmanitosti 

všetkého, čo život zaujímavého a nečakaného prináša? Alebo tieto problémy 
uvrhnú deti, ktoré v nich vyrastajú do kríz, ktoré nedokážu riešiť 

a celoživotne ich negatívne poznamenajú? Či nastolí táto voľnosť novú túžbu 

po tradičnejšom rodinnom poriadku a putu a príde k nejakej podobe 

renesancie rodiny? Alebo si ľudia vytvoria celkom nové mechanizmy, zvykové 

a právne normy, spôsoby súžitia, aby to, čo nás dnes znepokojuje sa stalo 

dobre žitou obvyklosťou?“ (2007, s. 143). Podoby rodiny sa budú vždy 

reflektovať do kvality starostlivosti rodičov o deti a následne do práce školy 

a učiteľa. V jeho široko poňatom kompetenčnom profile bude mať aj naďalej 

významné miesto diagnostická, poradenská a kooperačná kompetencia vo 

vzťahu k rodine žiaka. Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov a systém 

ich celoživotného vzdelávania musí túto realitu rešpektovať. 
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