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ÚVOD

Narodil som sa v prvej polovici ôsmej dekády 20. storočia v socialistickom
Československu. Bolo to v období zosilnených pronatalitných opatrení, a tak som prišiel
na svet ako jedno z mnohých Husákových detí. Zatiaľ naposledy v novodobých dejinách
našej krajiny sa podarilo vyvolať výraznejší nárast pôrodnosti. Aby k nemu vôbec došlo,
bolo dôležité aj to, že do obdobia svojej dospelosti vstupovala v danom období početná
generácia našich rodičov narodená po 2. svetovej vojne. Verejnosť ich pozná ako Povojnovú
generáciu a vo svete je známejšia pod označením „Baby boomers“01. Uvádzané časové
koordináty, ohraničujúce povojnovú generáciu, sa niekedy líšia a mali by sme podľa
správnosti dbať o zasadenie generácie do konkrétneho priestoru a tak identi ikovať časové
rozhranie. Pre tému mojej knihy je však primárne dôležitá tá skutočnosť, že táto generácia
prežila detstvo, mladosť a vstupovala do dospelosti v období socializmu. V súčasnosti
majú jej príslušníci 57 až 75 rokov. Typická predstaviteľka a typický predstaviteľ povojnovej
generácie na Slovensku by asi porozprávali pri popise svojej životnej cesty (neskôr budem
využívať slovné spojenie životná dráha) takýto príbeh vzťahujúci sa k dospievaniu:
Hneď po ukončení vzdelávania, obyčajne po strednej škole, nastúpili do zamestnania.
Rodičmi sa stali, keď väčšina nemala ani 25 rokov, ženy ešte v mladšom veku. Je dôležité
poznamenať, že ak sa stali rodičmi, takmer univerzálne platilo, že sa to odohralo
v manželskom zväzku. Obyčajne bez väčšej skúsenosti (ak vôbec) s predchádzajúcim
spoločným bývaním a hospodárením v samostatnej domácnosti so svojim budúcim
manželským partnerom/partnerkou. Asi polovica žien vstúpila do manželského zväzku
tehotná a veľmi skoro po prvom dieťati sa im narodilo druhé (a už menej často tretie) dieťa.
01 Ide o narodených v období rokov 1946-1964. Tzv. generačné cykly a striedanie generácií znamenajú
z hľadiska spoločenskovedného výskumu a analýz nahradenie bežne využívaných vekových kohort generáciami.
Ide o koncept pochádzajúci a zachytávajúci americké reálie (Strauss – Howe, 1991), ale je bežne využívaný pri
analýzach s menšími úpravami časových období narodenia jednotlivých generácii na celom svete. Ja si v texte často
vypomôžem označením veková kohorta, ak to bude lepšie vystihovať popisovanú realitu. STRAUSS, William –
HOWE, Neil. Generations: The History of America‘s Future, 1584 to 2069. New York : Harper Perennial, 1991.
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Mladí manželia a rodičia mali iba niekoľkoročnú skúsenosť na trhu práce a často sa im životné
štarty v oblasti rodinného a pracovného života kumulovali do veľmi krátkeho časového
obdobia. Určite veľmi intenzívne prežívaného a vyplneného postupným založením vlastnej
domácnosti, rodiny a sociálnym a ekonomickým osamostatnením sa od rodičov. Tak či
onak, po počiatočných ťažkostiach, ktoré vždy idú ruka v ruke s adaptáciou na zmenené
podmienky a nové sociálne roly, sa väčšine z nich podarilo získať štátne či družstevné byty,
svojpomocne si postaviť rodinné domy, alebo zostali bývať (či už dočasne alebo trvalo)
v spoločnej domácnosti s rodičmi jedného z partnerov.
Všetko sa to dialo za pomerne výdatnej finančnej podpory štátu, nezanedbateľnej
finančnej a často aj fyzickej pomoci ich rodičov, ako aj blízkeho či širšie príbuzenstva, známych
a kamarátov. Ešte predtým, po ukončení školy, mali zabezpečené isté zamestnanie. Vlastne
sa museli zamestnať, inak ľahko mohli skončiť ako „príživníci“02, veď práca bola v danom
historickom období nielen právom, ale aj povinnosťou. Status zamestnanca však znamenal
pre nich vstupenku do sveta zaopatrení, a to pomerne štedrých a týkajúcich sa širokých
aspektov ich životov. Každodenný život ponúkal obmedzené možnosti voľby, všetko bolo
do značnej miery predvídateľné, a to v konečnom dôsledku znamenalo pomerne značnú
istotu a jasné hlavné kontúry sveta, v ktorom sa mladí ľudia stávali dospelými.
Moja generácia – Generácia X (narodení v rokoch 1964-1979) – dostala aj geograficky
špecifické pomenovanie, už spomínané „Husákove deti“. Pri dospievaní by nás čakali
veľmi podobné, ak nie identické trajektórie a životné udalosti v nerodinných (študijných,
profesijných, rezidenčných) a rodinných prechodoch k dospelosti a ich časovanie, ako
v prípade našich rodičov. Práve v čase dospievania veľkej časti mojej generácie sa však
všetko po novembri 1989 výrazne mení a „nezostal kameň na kameni“. Voľne parafrázujúc
02 Byť zamestnaný bolo pre každého zákonnou povinnosťou a kto sa zamestnaniu vyhýbal, bol považovaný za
príživníka, čo znamenalo často sankciu v podobe väzenia.
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pieseň trenčianskej skupiny Bez ladu a skladu, už nemusíme zrazu „písať všetci modrým
perom, písať všetci rovnako, rovnaké Á, rovnaké Ó, rovnaké písmo, rovnaké vzdialenosti,
iná farba nebude“03. Politická, spoločenská a ekonomická transformácia otriasla našimi
životmi a dovtedy jasné a akoby vopred stanovené smery, ktorými sa malo uberať naše
dospievanie, sa zahmlili a roztrieštili. Nové podmienky formovali u väčšiny z nás úplne
odlišné životné očakávania v porovnaní s generáciou našich rodičov. Samotný prechod
do dospelosti začína vykazovať už výraznejšiu variabilitu. Každá generácia mladých ľudí,
ak im to vonkajšie podmienky dovoľujú, reaguje na celospoločenské udalosti, s ktorými sú
konfrontovaní počas obdobia svojho dospievania, špecifickým spôsobom. Je to jedinečná
stopa, ktorú zanechávajú bariéry a možnosti v životných dráhach príslušníkov jednotlivých
generácií.
Pre súčasné obdobie vývoja neskoro-moderných spoločností je však charakteristická
aj ďalšia skutočnosť. Stále dôležitejšími sa stávajú aj ďalšie determinujúce faktory spolupodmieňujúce životné voľby a dráhy mladých ľudí, ktoré v období jasne „nalinajkovaného
života“ v socialistickej spoločnosti nezohrávali takú významnú úlohu. Ide o faktory, ktoré by
však mohol aj „generačný pohľad“ zakrývať. Aj z tohto dôvodu na ne budem upozorňovať
a budú sa objavovať pri neskoršej analýze a deskripcii životných dráh súčasných mladých
ľudí (napríklad na individuálne demografické a socioekonomické charakteristiky, kultúrne
a inštitucionálne faktory). Na základe doterajších zistení z iných neskoro-moderných
spoločností predpokladám, že biografie mladých ľudí sú v súčasnosti výrazne odlišné od
životných dráh predchádzajúcich vekových kohort a generácií. Neprekvapuje následne, že
častými súčasťami diskusií o mladých ľuďoch sú stále evidentnejšie sa prejavujúce zmeny
pri „stávaní sa dospelým“. Nejde iba o posun mnohých udalostí a dielčích prechodov, ktoré
súvisia so sociálnym statusom dospelého do neskoršieho obdobia života, ale aj o zmeny
03 Bez ladu a skladu – Píšte všetci modrým perom (album „Xmetov“, 1990).
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pri časovaní a prepojenosti vymedzujúcich prechodov. Objavujú sa stále častejšie aj otázky
o príčinách zmien, ich charaktere a dôsledkoch. Najmä keď si uvedomíme dôležitosť tohto
obdobia pre ďalší život človeka. Ide v ňom bezpochyby o dosiahnutie dôležitých míľnikov
v životnej dráhe jednotlivca, nakoľko práve v tomto období dochádza k jeho plnému
začleneniu sa do spoločnosti, určeniu profesijnej orientácie, kryštalizácii životných cieľov
a hodnôt, vybudovaniu si vlastnej identity a postupnému preberaniu sociálnych rolí,
stotožňovaných v spoločnosti so statusom dospelého04.
Cieľom knihy bude (primárne) sociologicky popísať a inventarizovať charakteristické
znaky procesu dospievania; vzťahovať tento dynamický proces postupného prechodu
z mladosti do životného obdobia dospelosti na slovenské reálie a fokusovať pozornosť na
zástupcov generácií, ktoré dostali tiež svoje špecifické pomenovanie. Ide na jednej strane
o „Generáciu Y“ (Mileniáli, Millennians): ich narodenie sa datuje do obdobia rokov 1980 až
1995 (v súčasnosti dovŕšili 26 až 41 rokov svojho života) a dospievajú už v demokratickej
a slobodnej krajine a z veľkej časti už mnohými prechodmi dospievania prešli. Popis
situácie sa však dotkne aj nasledujúcej generácie – „Generácie Z“ (Generation Z, Zoomers).
Ide o mladých ľudí narodených v období rokov 1996 až 2009, ktorí práve v súčasnej dobe
dospievajú.
Primárne sa sústredím na popis a analýzu dospievania v dvoch špecifických obdobiach
historického vývoja na Slovensku – socialistického (najmä 60. až 80. roky 20. storočia)
a obdobia po roku 1989 (najmä posledné dve desaťročia 21. storočia). Umožňuje to sústrediť
sa na Povojnovú generáciu a na Generácie Y a X. Ide o snahu rozlíšiť rozdielne historické
obdobia so svojimi špecifickými a veľmi odlišnými podmienkami. Takýto postup umožní
čitateľkám a čitateľom tejto knihy nielen sledovať mladých ľudí v prechode do dospelosti
04 ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. Praha : Panorama, 1989.
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v odlišných historických obdobiach, ale aj identifikovať hlavné charakteristické znaky
dospievania v týchto obdobiach a dozvedieť sa viac o možných príčinách a dôsledkoch
týchto odlišností a v neposlednom rade identifikovať súčasné trendy a uvažovať o možnom
budúcom vývoji. Motiváciou pre napísanie knihy „Dospievanie na Slovensku. Prechod do
dospelosti zo sociologickej perspektívy“ bolo pochopenie toho, čo zažívajú a čím prechádzajú
mnohí mladí dospelí v etape života, ktorá začína mať stále jasnejšie kontúry v súčasnosti.
Ide o obdobie „vynárajúcej sa dospelosti“ (emerging adulthood), ktoré sa zakliesňuje medzi
adolescenciu a dospelosť a dotýka sa v mnohých prípadoch v súčasnosti aj tridsiatnikov. Je
výsledkom výrazných zmien v neskoro-moderných spoločnostiach, ktoré prepisujú životné
dráhy mladých dospelých.
Mojou snahou je zachytiť rôzne podoby zmeny, ktoré sa priamo premietli do života
mladých ľudí v období socializmu a spoluutvárajú životy súčasných mladých ľudí na
Slovensku. Vyplýva to, ako sme to už konštatovali spoločne s Romanon Hofreiterom na
inom mieste05, zo samotnej povahy mladých ľudí ako určitých experimentátorov reagujúcich
intenzívnejšie a citlivejšie na prebiehajúce modifikácie v sociálnej štruktúre, na globalizačné
tendencie, ako aj na ďalšie nové podmienky meniace ich každodenné životy. Práve z tohto
dôvodu v mnohých ohľadoch poskytuje štúdium mládeže dobrú príležitosť pre pochopenie
dôsledkov súčasných zmien. Ak sa totiž mení sociálny poriadok a sociálne štruktúry sa
oslabujú, môžeme očakávať, že reakcie mladých ľudí budú prvým lakmusovým papierikom
týchto zmien. Oni sú tou časťou spoločnosti, ktorá je v tom okamihu na križovatke procesu
sociálnej reprodukcie06 a často ako prvá časť spoločnosti reaguje intenzívne na vznikajúce
05 HOFREITER, Roman – DŽAMBAZOVIČ, Roman. O mladých ľuďoch. In: Hofreiter, Roman – Džambazovič,
Roman (eds.). Zamerané na mladých ľudí: Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na
Slovensku. Banská Bystrica : Belianum, 2020, 5 – 11.
06 FURLONG, Andy – CARTMEL, Fred. Young People and Social Change. New Perspectives.
Open University Press : New York, 2007.
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príležitosti, ale aj nové bariéry. Odhaľuje, že predchádzajúce osvedčené postupy a návody
na život neprinášajú vždy predpokladané výsledky a nie sú využiteľné v nových podmienkach
a aplikovateľné pre naplnenie ich očakávaní a preferencií. Mladí ľudia nie sú pasívnymi
„prijímateľmi“ zmien, ale aktívnymi aktérmi, ktorí na tieto zmeny reagujú a sú často aj
ich nositeľmi. V snahe nájsť východisko (ne)vedomky a (ne)zámerne testujú a prekresľujú
rôzne symbolické hranice spoločnosti a prinášajú týmto experimentovaním na svetlo sveta
aj nové spôsoby a modely konania, ktoré postupne môžu sedimentovať do stabilnejších
sociálnych štruktúr07.
Kniha je rozdelená do troch základných častí. V prvej kapitole popíšem koncepciu
životnej dráhy, ktorá bude východiskom pre moje ďalšie skúmanie. Následne poukážem
na to, čo táto perspektíva znamená pre samotné skúmanie procesu prechodu do
dospelosti. Ponúknem možný spôsob skúmania tohto procesu skrz sledovania dielčích
rodinných a nerodinných tranzícií a upozorním na dôležitosť skúmania subjektívnej stránky
dospievania, ktorá je pre vynárajúcu sa dospelosť a mladých dospelých stále dôležitejšou
a vymedzujúcejšou charakteristikou pre pochopenie toho, čo formuje a indikuje dospelú
identitu v súčasnosti. V následnej a najrozsiahlejšej kapitole sa zameriam na analýzu vzorcov
prechodu do dospelosti v období socializmu a v posledných desaťročiach 21. storočia.
Sústredím sa na rodinné (intímne) tranzície – sobáš (partnerstvo), rodičovstvo a na vybraný
nerodinný dielčí prechod – rezidenčné osamostatnenie sa. Ich charakteristické črty výrazne
spoludeterminujú aj ďalšie nerodinné prechody, akými sú ukončenie štúdia a vstup na trh
práce, ktoré však nebudú súčasťou tak hlbokej analýzy. Je to zapríčinené mojím profesijným
záujmom práve o témy rodiny, partnerstva, mládeže a sociálnej demografie, ktoré som pri
skúmaní dospievania mohol uplatniť.

07 HOFREITER, Roman – DŽAMBAZOVIČ, Roman (2020: 7).
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Kniha, ktorú držíte v rukách, je prvým uceleným výsledkom môjho odborného záujmu
o mladých ľudí a problematiku dospievania. Ide o ukončenie fázy, ktorá vyústi do ďalšieho
systematického skúmania prechodu do dospelosti nielen na základe analýz dostupných
sociologických zisťovaní, ale aj vlastného výskumného zámeru, ktorý, verím, že sa
v nasledujúcom období podarí zrealizovať.
V knihe využívam a nadväzujem na niektoré moje už publikované práce venujúce sa
téme prechodu do dospelosti08. Text knihy je výsledkom ich dopracovania do kompaktného
celku.

08 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Neskorá mladosť. Nový generačný model prechodu do dospelosti a jeho
príčiny. In: Balogová, Beáta – Hamadej, Martin (eds.). Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu. Prešov
: Prešovská univerzita, 2018a, 17 – 29. Dostupné na: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/
Balogova13/subor/Dzambazovic.pdf DŽAMBAZOVIČ, Roman. Dlhá cesta k dospelosti. In: Kapitál 2(6), 2018b,
8 – 9. DŽAMBAZOVIČ, Roman. Dospievanie inak. Rôzne podoby prechodu do dospelosti pred a po roku 1989.
In: Hanula, Matej – Duchoňová, Diana a kol. Človek modernej doby. Bratislava : Historický ústav SAV, 2020a, 355 –
384. DŽAMBAZOVIČ, Roman. Dospievanie tu a teraz. Možnosti uchopenie prechodu do dospelosti. In: Hofreiter,
Roman – Džambazovič, Roman (eds.). Zamerané na mladých ľudí: Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického
výskumu mládeže na Slovensku. Banská Bystrica : Belianum, 2020b, 12 – 48.
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1.

KAPITOLA

ŽIVOTNÁ DRÁHA AKO
VÝCHODISKOVÁ
PERSPEKTÍVA

Prečo bude koncepcia životnej dráhy mojím východiskom
pri skúmaní prechodu do dospelosti?
Čo umožňuje zachytiť takáto perspektíva?
Aké faktory spoluvytvárajú životné dráhy?
Ako celospoločenské zmeny ovplyvnili životné dráhy?

Ak si predstavíme životnú cestu jednotlivca od narodenia po smrť – hovoríme o jeho
životnej dráhe09. Východiskovým teoretickým rámcom slúžiacim na ukotvenie procesu
dospievania bude práve koncepcia životnej dráhy (the life course approach), ktorá zažíva svoj
rozmach v období 60.-70. rokov minulého storočia10. Ide o výskumné zameranie, integrujúce
najmä sociologické, psychologické, demografické, antropologické, ekonomické a historické
hľadisko. Má teda výrazný multidisciplinárny presah a je snaha aj o interdisciplinárne
uchopenie životnej dráhy. Práve sociologické a psychologické výskumy stáli pri zrode
tejto perspektívy11, ktorej korene však siahajú ešte hlbšie do histórie sociológie ako vednej

09 Často sa využívajú v spoločenských vedách aj slovné spojenia životný cyklus, životná trajektória alebo životný
beh, či pojem biografie. Ak to nebude špecifikované, tak ich budem využívať ako synonymá.
10 Pozri napríklad MAYER, Karl U. – TUMA, Nancy B. (eds.). Event History Analysis in Life Course Research.
Madison : University of Wisconsin Press, 1990.
11 BERNARDI, Laura – HUININK, Johannes – SETTERSTEN, Richard A. Jr. The life course cube: A tool for
studying lives. In: Advances in Life Course Research 41(100258), 2019, 1 – 13.
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disciplíny12. V súčasnosti ide o najvyužívanejší prístup ku skúmaniu časovania, usporiadania
a poradia životných udalostí súvisiacich s prechodom do dospelosti13.
Aj napriek dlhodobej tradícii jej teoretického a metodologického cizelovania,
nenachádzame jasné vymedzenie a všetkými prijímanú definíciu životnej dráhy. Navrhujem
životnú dráhu vnímať ako nástroj a optiku umožňujúcu popísať a vysvetliť udalosti vyskytujúce
sa v našich biografiách. Koncepcia životnej dráhy totiž ukazuje životy jednotlivcov, ako viac či
menej predpokladateľné, postupne sa rozvíjajúce série životných udalostí, ktoré vymedzujú
jednotlivé etapy (fázy) života, im zodpovedajúcimi statusmi a sociálnymi rolami14. Udalosti
alebo prechody v živote jednotlivcov sa pritom nevyskytujú náhodne alebo izolovane, ale
majú určitú štruktúru a nadväznosť. Životnú dráhu aj z tohto dôvodu môžeme vymedziť ako
reťazec úzko prepojených sociálnych udalostí alebo tranzícií v rôznych oblastiach života15.
Ak hovorím o oblastiach života, tým vlastne poukazujem na skutočnosť, že zároveň
odlišujeme v biografiách jednotlivcov rôzne súčasti životnej dráhy. Naše biografie nie
sú jednodimenzionálne, ale skladajú sa z rôznych oblastí života – vzdelávanie, práca,
partnerstvo, rodina, bývanie. Ide o tzv. trajektórie, ktoré sú vo vzájomnej súvzťažnosti
12 Prvopočiatky koncepcie životnej dráhy sa objavili už na začiatku 20. storočia. Pri začiatkoch jeho
systematického rozvíjania a empirického využívania stáli napríklad také významné osobnosti sociológie ako Wiliam
I. Thomas a Florian W. Znaniecki, ktorí sa zamerali na zachytenie životných trajektórií poľských migrantov v nových
podmienkach (The Polish Peasant in Europe and America). Iba o niekoľko rokov neskôr prichádza Karl Mannheim
s koncepciou generácií, ktorá spája sociálnu zmenu s predstavami o historicky špecifických aktéroch.
13 ELDER, Glen H. Jr. Time, Human Agency, and Social Change: Perspectives on the Life Course. In: Social
Psychology Quarterly 57(1), 1994, 4 – 15.
14 HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava – KREIDL, Martin (eds.). Proměny partnerství: Životní dráha
a partnerství v české společnosti. Praha : SLON, 2012.
15 ELDER, Glen H. Jr. – O’RAND, Angela M. (1995). Adult Lives in a Changing Society. In: Cook, Karen S. – Fine,
Gary A. – House, James S. (eds.). Sociological Perspectives in Social Psychology. Boston, MA : Allyn and Bacon, 1995,
452 – 475.
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a sú formované životnými udalosťami16. Zmeny v rámci jednej trajektórie determinujú
organizáciu a konečnú podobu ďalších súčastí životnej dráhy. Napríklad dĺžka štúdia
(vzdelanostná trajektória) má dopad na vývoj pracovnej či rodinnej trajektórie, nakoľko
dlhšie zotrvanie v školských laviciach a dosiahnutie vyššieho vzdelania často znamená
neskorší vstup na trh práce, vyššiu šancu zamestnať sa po ukončení štúdia (pracovná
oblasť), odkazuje k odkladu rezidenčného osamostatnenia sa od rodičov a v neposlednom
rade k posunu rodičovstva do neskoršieho veku (rodičovská trajektória).
Vyššie uvedené vymedzenie životnej dráhy má výhodu v tom, že je dostatočne široké,
ale absentuje v ňom výslovný odkaz na to, čo je jadrom každého životného cyklu – na
individuálneho aktéra. Aj z tohto dôvodu Janet Giele a Glen Elder (1998)17 hovoria o životnej
dráhe ako o sekvencii sociálne definovaných udalostí a sociálnych rolí, ktoré jednotlivec
vykonáva v priebehu svojho života. Pri utváraní životnej trajektórie je jednotlivec vždy aj
aktívnym aktérom a jeho správanie má v tomto procese najčastejšie ústredné postavenie.
Jednotlivci, menej alebo viac efektívne, reagujú na svoje prostredie a podmienky, v ktorých
sa nachádzajú. Odhadujú svoje schopnosti a zdroje, vychádzajú zo svojich skúseností
a sledujú svoje ciele a pre ich dosahovanie volia čo najracionálnejšie prostriedky.
Samozrejme, nemusia vždy konať len racionálne a kalkulujúco, ale ako na to poukázal už
jeden z klasikov sociológie Max Weber18, ich konanie je často tradičné (určované „vžitou
zvyklosťou“), t. j. ritualizované a rutinne vykonávané alebo afektívne a spojené s pocitovými
stavmi a spontánnou reakciou na vonkajšie udalosti.

16 GIELE, Janet Z. – ELDER, Glen H. Jr. (eds). Methods of life course research. Qualitative and quantitative
approaches. Thousand Oaks : SAGE, 1998.
17 GIELE, Janet Z. – ELDER, Glen H. Jr. (1998: 22).
18 WEBER, Max. Základné sociologické pojmy. Bratislava : SOFA, 1999.
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Pri sociologickom pohľade na životné dráhy nesmieme zabudnúť na zdôraznenie
skutočnosti, že sú neoddeliteľne späté so spoločenskými súvislosťami. Sú totiž previazané
so širším inštitucionálnym a normatívnym kontextom19 a životy jednotlivcov sú kultúrne,
historicky a geograficky ukotvené a situované. Historické a spoločenské prostredie
ovplyvňuje rozhodovanie o smerovaní životných dráh a ich priebehu. Očakávania
spoločnosti, normy alebo zvyky môžu prechody z jednej fázy životnej dráhy do druhej
urýchliť alebo spomaliť, dokonca viesť k významným zmenám v celej životnej dráhe20.
Rozhodnutia jednotlivcov sú taktiež začlenené do vzťahových rámcov (napríklad
rozhodnutie člena domácnosti, partnera, môže výrazne ovplyvniť smerovanie životnej
trajektórie jedinca). Životné dráhy sú práve preto výborným nástrojom, pomocou ktorého
môžeme vkladať životy jedinca do sociálnej štruktúry, a to pomocou identifikovania ich
sociálnych pozícií a sociálnych rolí, ktoré zastávali či vykonávajú. Ich sledovanie umožňuje
prepojiť spoločenskú a individuálnu rovinu pohľadu na rôzne udalosti odohrávajúce sa
v skúmanom období vývoja spoločnosti.
Ak by sme chceli vybrať nosné pojmy charakterizujúce perspektívu životnej dráhy,
boli by ňou určite nasledujúce štyri pojmy: trajektórie (oblasti), fázy (etapy), prechody
(tranzície) a udalosti (medzníky, míľniky)21. Životná dráha má svoju vnútornú štruktúru, čo
znamená, že nejde o neprerušený prúd nediferencovaného času a skúseností, ale skladá
sa z postupnosti sociálne konštruovaných etáp, ktoré je možno od seba odlíšiť. Členíme ju
19 LEVY, René – GHISLETTA, Paolo – Le GOFF, Jean-Marie – SPINI, Dario – WIDMER, Eric (eds.). Towards an
interdisciplinary perspective on the life course (Advances in Life Course Research, Volume 10). London : Elsevier, 2005.
20 MILLOVÁ, Katarína. Životní tranzice v dospělosti z pohledu životní dráhy: přehledová studie.
In: Psychologie a její kontexty 11 (1), 2020, 5 – 22.
21 Pozri napríklad LEVY, René – the Pavie Team. Why look at life courses in an interdisciplinary perspective? In:
Levy, René – Ghisletta, Paolo – Le Goff, Jean-Marie – Spini, Dario – Widmer, Eric (eds.). Towards an interdisciplinary
perspective on the life course (Advances in Life Course Research, Volume 10). London : Elsevier, 2005, 3 – 34.
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na niekoľko na seba nadväzujúce životné etapy, ktoré sú vymedzené sociálne významnými
udalosťami. Život je následne z takéhoto pohľadu vlastne sériou vzájomne prepojených
udalostí. Okrem toho vieme sledovať následnosť fáz a udalostí v jednotlivých trajektóriách
a normatívne definované prechody, ktoré sú pomyselnými článkami spojujúcimi jednotlivé
životné fázy. Prechody tvoria vlastne mosty medzi po sebe nasledujúcimi fázami, takže ide
aj prepojenie udalostí z jednej fázy s udalosťami z druhej fázy. Vo všeobecnosti hovoríme
o štyroch základných životných fázach v individuálnych biografiách jednotlivcov: detstvo –
mladosť – dospelosť – staroba. Podľa potreby výskumného zámeru sa následne ešte často
jednotlivé spomínané životné etapy podrobnejšie členia22.
Životné fázy a prechody životných dráh sú významné z hľadiska kognitívnych
schopností, predstáv o sebe, vzťahov s významnými inými a s inštitucionálnym
a spoločenským poriadkom23. Každý z prechodov znamená výraznú zmenu sociálnej
pozície jednotlivca, osvojenie si nových sociálnych rolí a prepis podmienok jeho života. Ide
o zmenu sociálneho a psychologického charakteru, o aspekt psycho-sociálneho fungovania
jednotlivca, zapríčinenú prechodom – zásadnou zlomovou skúsenosťou, ktorá je však
individuálna a neprenosná. Také faktory ako napríklad časovanie (kedy, v akom období života
dochádza k prechodu), kontext (v akej situácii, v akých podmienkach a s akou intenzitou),
očakávania (ako sú nastavené „sociálne hodiny“ koordinujúce prechody) a viazanosť aktéra
na rôzne životné udalosti následne rozhodujú, či jednotlivec vníma prechod a udalosti
s ním spojené ako dôležité pre svoju biografiu alebo nie. Prechody životnej dráhy narúšajú
zaužívané vzorce správania, poskytujú možnosti pre nové smery v živote a znamenajú
22 Typickým príkladom je napríklad členenie detstva na ranné detstvo, predškolský a školský vek, alebo v prípade
dospelosti rozlišujeme rannú, strednú a neskorú dospelosť. Samozrejme, s podrobnejšou diferenciáciou ide ruka
v ruke snaha o nadefinovanie orientačného veku, sociálnych charakteristík jednotlivých etáp, udalostí súvisiacich
s prechodom z jednej etapy do druhej atď.
23 LEVY, René – the Pavie Team (2005: 11).
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bod obratu24. Využijúc Anthonyho Giddensa (1991), môžeme ich označiť aj za osudové
momenty (fateful moments). Autor ich dáva do kontrastu s každodennými rutinami života.
Sú to momenty, kedy sú jednotlivci vyzvaní, aby prijali rozhodnutia, ktoré sú pre nich a ich
budúci život obzvlášť dôležité. Ako Giddens (1991: 113)25 na záver poznamenáva, tieto
zlomové momenty v živote človeka sú veľmi dôležité pre jeho neskorší osud.
Pri štúdiu životných dráh sa pozornosť sústreďuje na tie životné situácie, ktoré určujú
buď prechod z jednej fázy do druhej alebo sú dominantnými udalosťami v ľudskej biografii.
Nejde však len o ich jednoduchý popis, ale hlavne o zachytenie ich historických premien
a sociálnych rozdielov. Nie je vždy možné zachytiť celú komplexnosť biografií, analyzovať
všetky historické, sociálne i kultúrne súvislosti konania individuálnych aktérov, ľudských
biografií a životných situácií. Preto je dôležité sústrediť pozornosť na tie momenty, ktoré
v celoživotnej perspektíve človeka tvoria akési dominantné body26.

1.1
KONTEXT A FAKTORY ŽIVOTNEJ DRÁHY
Výrazné celospoločenské zmeny znamenajú posun v určitých dispozíciách, ktoré
často menia organizáciu životov jednotlivcov a znamenajú historický posun v životných

24 ELDER, Glen H. Jr. – O’RAND, Angela M. (1995: 456).
25 GIDDENS, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford : Stanford
University Press, 1991.
26 ALAN, Josef (1989: 31-32).
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dráhach27. Vzápätí dochádza často k zmenám intenzity, časovania (timing) a poradia
(sekvencií) niektorých životných situácií a udalostí, ktoré vymedzujeme ako spomínané
medzníky pri prechode z jednej etapy života do druhej. Upriamenie pozornosti na spomínané
charakteristiky udalostí a situácií umožňuje zachytiť dynamiku a premenu životných
dráh. Sleduje sa najčastejšie intenzita životných situácií a udalostí (napríklad, aký podiel
populácie za určitú jednotku času ukončí štúdium, uzatvorí sobáš, založí rodinu, a pod.), ale
ako dôležité sa ukazuje sledovanie aj ich časovania (v akom veku dochádza k ich realizácii
– v akom veku mladí dospelí ukončujú štúdium, zakladajú rodiny), poradia (napríklad, či
predchádza rezidenčné osamostatnenie sa rodičovstvu) a ich intervalu a dĺžky trvania,
ktoré určujú rozsah (range) týchto prechodov. Životné prechody majú niekoľko základných
vlastností: môžu byť predčasné alebo oneskorené (ide o načasovanie), sú usporiadané
typickým alebo menej typickým spôsobom (ide o poradie tranzícií), môžu sa objavovať
tesne za sebou alebo naopak, s väčším časovým odstupom (ide o hustotu tranzícií) a majú
určité vekové a časové ohraničenie (ide o trvanie tranzícií)28.
Pri snahe o poukázanie na základné charakteristiky dospievania v súčasnosti bude
nápomocné porovnanie životných dráh v rôznych historických obdobiach či medzi
odlišnými vekovými kohortami či generáciami. Práve to umožní pochopiť historickú
ukotvenosť a situovanosť ich životov. Pri vymedzení spomínaných sociálnych kategórií sa
totiž zdôrazňuje, že ide o jednotlivcov, ktorých životy sú spravidla ovplyvnené rovnakými

27 Takouto výraznou celospoločenskou zmenou dotýkajúcou sa všetkých oblastí života bola napríklad Nežná
revolúcia v roku 1989, ktorá odštartovala následný proces transformácie spoločnosti. Dochádza k „prepisu“
podmienok pre dospievanie zapríčinenému napríklad takými štrukturálnymi zmenami, akými boli a sú
masifikácia terciárneho vzdelávania, nárast nezamestnanosti mladých ľudí, prekarizácia práce, či zvyšovanie cien
nehnuteľností.
28 MILLOVÁ, Katarína (2020).
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prelomovými historickými udalosťami. Práve tie sú pre generácie výrazne formujúce a je
dôležité, v akej etape životnej dráhy sa udiali a s akou intenzitou zasiahli do ich životov.
Samozrejme, zástupcovia generácií môžu a aj s veľkou pravdepodobnosťou budú na
prelomové udalosti reagovať odlišne a inak vnímajú a prežívajú svet a svoje miesto v ňom.
Zasahujú ich v rozdielnych fázach životného cyklu, nadväzujú na nerovnaké životné skúsenosti a sú viazané na rôzne životné perspektívy29. Príslušníci generácie však zdieľajú podobnú spoločnú životnú skúsenosť, vychádzajúcu z rovnakých historických sociokultúrnych
a socioekonomických podmienok. Môžem len súhlasiť s Karlom Mannheimom (2007)30,
keď zdôrazňuje, že jedinci patriaci do rovnakej generácie sú vybavení spoločnou lokáciou
v historickej dimenzii sociálneho procesu, nakoľko ich cesta životom má spoločné kultúrne
a politické referenčné body. Generácia má dvojitý aspekt – formuje cestu života a produkuje
sociálnu zmenu – a preto vníma Mannheim jej potenciálny vplyv na individuálne identity
a na sociálny život ako porovnateľný s vplyvom triedneho zaradenia, príslušnosti.
Ako upozorňuje Jozef Alan (1989)31, socioekonomické, sociokultúrne, psychologické,
ako i historické súvislosti sú dôležitými kontextuálnymi rámcami ľudských biografií. Vďaka
ojedinelej kombinácii vonkajších podmienok (a ich pôsobeniu) nebude jedna kohorta
opakovať správanie predchádzajúcich vekových kohort32. Deje sa tak aj napriek tomu, že
sa príslušníci každej predchádzajúcej generácie snažili „preniesť“ v rámci socializačného
procesu vlastný spôsob uvažovania a vzorce správania na svojich potomkov. Nie nadarmo
29 ELDER, Glen H. Jr. History and the Family: The Discovery of Complexity. In: Journal of Marriage and Family 43(3),
1981, 489 – 519.
30 MANNHEIM, Karl. Problém generací. In: Sociální studia 4(1-2), 2007, 11 – 44.
31 ALAN, Jozef (1989: 9).
32 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2013.
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sa tvrdilo, že minulosť dospelých je budúcnosť mladých. Má toto tvrdenie ešte reálny
základ?
Transmisia vzorcov správania od staršej smerom k mladšej generácii určite
zostáva jedným zo základných mechanizmov socializačného procesu, ale v prípade stále
výraznejšej individualizácie sa už z hľadiska procesu dospievania neukazuje spomínaný
výrok ako pravdivý. Kultúra individualizovanej spoločnosti ponúka dosiahnuť slobodné
určenie, rozvoj a naplnenie autentickej identity33. Ide o slobodné určenie vlastného ja,
o hľadanie vlastnej, autonómnej a nezávislej cesty k dospelému statusu. Práve to môže
charakterizovať dospievanie súčasnej mládeže. „Dedičstvo“ skúseností a zážitkov z procesu
dospievania predchádzajúcich generácií je stále menej aktuálne ukotvené a spojené
s adekvátnou životnou skúsenosťou mladých ľudí v súčasnosti. Podmienky a spôsob
života generácií sa výrazne môžu zmeniť. „Vyskúšané“ a za predchádzajúcich podmienok
fungujúce spôsoby správania a stratégie jednej generácie s určitou etapou životnej dráhy
sú stále menej prenositeľné bez menších či väčších zmien do životov inej generácie.
Mnohé už vôbec nenachádzajú svoje opodstatnenie a miesto v súčasnej dobe. Narušila sa
kontinuita a jednoduchá transmisia. Hľadajú sa a postupne definujú nové modely a vzorce
– nie náhodou využívam plurál a píšem o niekoľkých modeloch – prechodu z jednej etapy
života do inej. V prípade prechodu do dospelosti je to ešte sťažené nutnou akceptáciou
nových modelov dospelou populáciou. Môže, ale aj nemusí sa to stretnúť s bezkonfliktným
prijatím z jej strany. Je to spoločenský priestor konštruovania nového generačného dizajnu
dospievania.

33 FUČÍK, Petr – CHOMKOVÁ MANEA, Beatrice – RABUŠIC, Ladislav. K problému deinstitucionalizace
manželství. In: Rabušic, Ladislav – Kusá, Zuzana – Chomková Manea, Beatrice – Strapcová, Katarína (eds.).
Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. Bratislava : Slovart, 2019, 33 – 60.
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V tejto súvislosti je prechod do dospelosti sociálnym konštruktom, v období ktorého
sa jednotlivci pripravujú na prevzatie a akceptáciu sociálnych rolí súvisiacich s dospelosťou,
so statusom dospelej osoby a s definovanými kompetenciami a zodpovednosťou. Na
strane jedinca tento stav vyvoláva mnoho napätí, ktoré vznikli v dôsledku nových sociálnych
vzťahov a sociálnych situácií, ktorých sa stáva súčasťou. Toto napätie sprevádza vývoj
jeho osobnosti a výrazne determinuje proces personalizácie, t. j. utváranie jeho osobnosti
a individuality. Mladý človek sa snaží definovať svoje postavenie a s ňou súvisiace úlohy
primárne sám. Je to obdobie hľadania identity, učenia sa zodpovednosti voči druhým a voči
nadosobným hodnotám.
Spoločensko-formujúce procesy a udalosti sa však stretávajú v jednom časopriestore
aj s individuálnymi vlastnosťami jedincov tvoriacich generáciu a utvárajúcich svoje biografie.
Každý jedinec je pritom inak pripravený na prijatie spoločenských udalostí34 a schopný
adaptovať sa na ne. Nejde iba o inteligenciu alebo rôzne stránky osobnosti jednotlivca,
ale aj o rodový aspekt, či vplyv socio-ekonomického statusu jednotlivca a jeho rodiny,
ako aj ďalších, do sociologických analýz zahrnutých faktorov, ktorých formatívnu silu by
mohol generačný pohľad zahmlievať. Aj z tohto dôvodu je ich skúmanie dôležitou súčasťou
odkrývania determinujúcich a diferencujúcich faktorov.
Naše životy a osobné biografie nie sú len v našich rukách. Aj keby sme tomu chceli
uveriť, že ich formujú iba naše rozhodnutia. Indivíduum je samozrejme aktívnym aktérom
a má svoje jedinečné portfólio vlastností, k dispozícii individuálne a rodinné zdroje, ale
jednotlivé životné dráhy sú spoludeterminované vonkajšími faktormi a vždy ukotvené
v konkrétnych spoločenských, politických, ekonomických a kultúrnych podmienkach.
Tie zanechávajú v životoch jednotlivcov nezameniteľný odtlačok a sú ich odrazom.
34 SAK, Petr. Generace mládeže v globalizaci a v kyberprostoru. In: Sociológia a spoločnosť 2(1), 2017, 16 – 36.
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Dospievanie súčasnej mladej generácie sa v porovnaní s generáciou ich rodičov odohráva
v odlišných vonkajších podmienkach, ktoré následne spoluvytvárajú odlišné hodnotové
rámce, očakávania, preferencie a správanie mladých ľudí. Ani tie najintímnejšie rozhodnutia,
ktoré charakterizujú dospievanie – partnerstvo, sobáš, založenie rodiny či osamostatnenie
sa od rodičovskej rodiny – nie sú, ako sme už vyššie spomínali, iba rýdzo individuálnou
záležitosťou a rozhodnutím.
Životná dráha je ovplyvnená aj prevažujúcimi predstavami spoločnosti o tom, ako by
mala vyzerať a aká by mala byť správna postupnosť (poradie) a časovanie životných udalostí
a prechodov. Ide o jasný príklad socio-kultúrneho definovania etáp života. Glen Elder (1975:
165)35 v tejto súvislosti píše o nastolení sociálneho harmonogramu životného cyklu, ktorý
je definovaný prostredníctvom vekových kritérií v normách a sociálnych rolách. Časovanie
a poradie významných životných udalostí je spájané s určitými sociálnymi očakávaniami
či normami36. Predpokladá sa, že si každá spoločnosť vytvára akési pomyselné sociálne
hodiny, určitý systém formálnych či neformálnych pravidiel37, ktoré určujú, aké jednanie
a aké roly sú vhodné danému veku38. Neformálne vekové normy sú ukotvené v kultúrnom
poriadku spoločnosti, kde majú podobu viac či menej všeobecne uznávaných orientačných

35 ELDER, Glen H. Jr. Age Differentiation and the Life Course. In: Annual Review of Sociology 1(1), 1975,
165 – 190.
36 SETTERSTEN, Richard A. Jr. Age Structuring and the Rhythm of the Life Course. In: Mortimer, Jeylan T. –
Shanahan, Michael J. (eds.). Handbook of the Life Course. New York : Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003,
81 – 97.
37 Samozrejme, tieto sociálne očakávania sú diferencované a môžeme rozlišovať napríklad rodový, vekový, (sub)
kultúrny, či sociálno-triedny aspekt očakávaní.
38 CHALOUPKOVÁ, Jana. Ideální věk rodičovství v České republice a v evropském srovnání. In: Data a výzkum
2(2), 2008, 109 – 130.
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pravidiel ovplyvňujúcich individuálne správanie a sociálne interakcie39. Práve otázky
časovania, následnosti (poradia) a prepojenia sociálne definovaných udalostí (ukončenie
štúdia, nástup na trh práce, stále partnerstvo, sobáš, narodenie dieťaťa atď.) a sociálnych
rolí (študent/ka, partner/ka, rodič, zamestnanec/zamestnankyňa atď.), ktoré v priebehu
života vykonávame, kladie do popredia spoločenskovedného výskumu perspektíva životnej
dráhy.
Ak by som mal zhrnúť doteraz napísané, tak životné dráhy ovplyvňujú nielen
individuálne charakteristiky, preferencie, hodnoty, motivácie, ale aj sociálna štruktúra,
sociálne inštitúcie, normy, ako i špecifická historická konštelácia. Výsledkom je, že rozloženie
časovania rôznych životných prechodov a ich následnosť nie je celkom individuálna
a náhodná, ale má historicky aj kultúrne odlíšiteľné trendy40. Takto vlastne zachytávame
širšie súvislosti a podmienenosť životných dráh jednotlivcov.
Môžeme rozlíšiť makro- a mikrorovinu prístupu ku skúmaniu životnej dráhy. Na
makroúrovni sa analýzy zameriavajú na inštitucionalizáciu životnej dráhy, t. j. skúmanie
noriem, spoločenských očakávaní a celkovej sociálnej klímy41, týkajúcich sa organizácie
života jednotlivcov. Na mikroúrovni sa sledujú individuálne preferencie, plány a životné
39 VIDOVIČOVÁ, Lucie – GREGOROVÁ, Eva. Věkové normy v sociologické perspektivě. In: Sociální studia 4(1-2),
2007, 201 – 217.
40 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Neskorá mladosť. Nový generačný model prechodu do dospelosti a jeho príčiny.
In: Balogová, Beáta – Hamadej, Martin (eds.). Aktuálne oblasti spoločenskovedného výskumu. Prešov : Prešovská
univerzita, 2018a, 17 – 29. Dostupné na: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova13/subor/
Dzambazovic.pdf
41 Pri skúmaní sociálnej klímy ide vlastne o tzv. dobové štruktúry relevancie (Berger, Luckmann, 1999).
Zjednodušene ide o schémy myslenia, ktoré ľudia používajú pri interpretácii sveta, ktorý ich obklopuje. Ide
o sociálnu konštrukciu, ktorá je historickým výtvorom zodpovedajúca vzťahom v danej spoločnosti. BERGER,
Peter L. – LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Praha : Centrum pro
studium demokracie a kultury, 1999.
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trajektórie. Pri oboch úrovniach doterajšie zistenia dokladajú existenciu vekových noriem,
očakávaní a predstáv o prijateľnosti životných udalostí a rolí súvisiacich s určitým vekom42.
Taktiež je však stále evidentnejšie, že síce v spoločnosti panujú predstavy o štandardnej
biografii, ale tieto predstavy majú už stále menej podobu striktných sociálnych noriem
podoprených výrazným sankčným aparátom. Majú skôr charakter odporúčaní a sú pomerne
flexibilné43. Súvisí to zrejme so zmenou vymedzení jednotlivých sociálnych rolí. Očakávania
a predpísané vzorce správania spojené so sociálnymi rolami sa už nezakladajú na striktných
a jasných očakávaniach plných príkazov a zákazov. Skôr na odporúčaniach, akým smerom
by sa naše životné dráhy – časovanie a poradie udalostí a sociálnych rolí – mohli uberať.
V každej spoločnosti koexistujú v jednom konkrétnom čase príslušníci niekoľkých
generácií. Často sú pritom charakterizovaní prostredníctvom odlišných modelov správania
sa a vzorcov životnej dráhy. Nie je to prekvapujúce tvrdenie, nakoľko jednotlivci patriaci
do jednej generácie zdieľajú dobovo podmienený spôsob myslenia a konania a spája ich
spoločná a neprenosná skúsenosť44. Čím je životný štýl mladých ľudí špecifickejší a odlišnejší,
tým viac narastá jeho vizibilita a vzbudzuje výraznejšiu pozornosť. Tak je tomu i v súčasnosti
a je sprevádzaný nielen zvýšeným záujmom o skúmanie tranzície do dospelosti zo strany
odborníčok a odborníkov, ale i médií a širokej verejnosti. Médiá často prinášajú bombastické
správy o „odlišnostiach a inakosti“ mladej generácie, vyvolávajúce až „morálnu paniku“45.
Zdôrazňujú najmä výrazné odlišnosti, ktoré môžu stáť za potenciálnym neporozumením
42 MARINI, Margaret. Age and Sequencing Norms in Transition to Adulthood. In: Social Forces 63(1), 1984,
229 – 244.
43 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2018a: 18).
44 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Dlhá cesta k dospelosti. In: Kapitál 2(6), 2018b, 8 – 9.
45 COHEN, Stanley. Folk Devils and Moral Panics. Routledge : New York, 2002.
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a medzigeneračnými konfliktmi. Preto neprekvapujú výroky typu „Dnešná mládež je iná,
ako sme boli my.“ alebo titulky mnohých článkov a správ v rôznych typoch médií, ako
napríklad „Akí sú slovenskí mileniáli? Staršia generácia tvrdí, že sú leniví a skazení“ (2021)46.
Ide z veľkej časti o hodnotiaci a moralizujúci tón, ktorým sa opisujú vybrané charakteristiky
života mladých ľudí. Samozrejme, tie ktoré zdôrazňujú odlišnosť a môžu vzbudiť záujem
čitateľov. Zygmunt Bauman (2019)47 upozorňuje na kritické vzájomné posudzovanie sa
generácií, keď píše, že staršia generácia v súčasnosti nepopisuje mladých ako jedincov, ktorí
raz dospejú, ale vníma ich ako iný druh, ktorý zostane odlišný od staršej generácie po celý
život. Pritom mladí ľudia iba reagujú na podmienky, v ktorých vyrastajú a dospievajú. Sú
vlastne „nositeľmi informácií“ nielen o súčasnosti, ale aj o podmienkach, v ktorých vyrastali.
Tieto informácie do určitej miery umožňujú predikovať ich biografie.

1.2
PREMENY A RÔZNE REŽIMY ŽIVOTNEJ DRÁHY
Vonkajšie podmienky determinujú životné trajektórie a je z tohto dôvodu
opodstatnené predpokladať, že v období výrazných zmien sa prepisujú aj ustálené režimy
životných dráh. Rozlíšením a porovnaním rôznych režimov životnej dráhy sa pokúsim
zachytiť túto skutočnosť. Mojimi zdrojmi inšpirácie sú explanačné modely, identifikujúce
hlavné charakteristiky, ako aj formatívne a podmieňujúce faktory režimov životného cyklu,
typických v rôznych historických obdobiach. Ich využitím získam možnosť upozorniť na
mnohé kontexty, v ktorých sa formovali životné dráhy, ozrejmiť východiskové javy a vymedziť
46 Dostupné on-line:
https://www.forbes.sk/aki-su-slovenski-mileniali-starsia-generacia-tvrdi-ze-su-lenivi-skazeni/
47 BAUMAN, Zygmunt. 44 dopisů z tekutého moderného světa. Praha : SLON, 2019.
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základné pojmy. Dostupné analýzu sú väčšinou zasadené do histórie a sociálneho priestoru
západnej Európy. Na špecifiká vývoja v porovnaní s vývojom na Slovensku upozorním na
neskorších stranách knihy.
Ak sa životná dráha stáva stále dôležitejšou sociálnou inštitúciou súčasných
spoločností, je dôležité zamerať pozornosť na proces, ako sa inštitucionalizovala a akými
zmenami (ak vôbec) prechádza v poslednom období. Rôzne režimy životnej dráhy sú
odrazom dôležitých celospoločenských premien a zmien z tradičnej spoločnosti na
modernú a neskôr na neskoro-modernú spoločnosť. Karl Ulrich Mayer (2001)48 napríklad
ponúka zasvätený pohľad do celospoločenských zmien prostredníctvom historickej
analýzy porovnávajúcej rôzne režimy životnej dráhy. Autor rozlišuje tradičný, rannoindustriálny, neskoro-industriálny (fordistický) a post-industriálny (post-fordistický) režim
životnej dráhy. Práve neskoro-industriálny (autorom začlenený do obdobia rokov 19551973) a post-industriálny režim životnej dráhy (obdobie po roku 1973 do súčasnosti) je
vhodným nástrojom pre popis procesu dospievania Povojnovej generácie a Generácie Y,
resp. nasledujúcich generácií. Z hľadiska zjednodušenia budem vo výklade využívať pojmy
moderný a neskoro-moderný (súčasný) režim životnej dráhy.

Moderný režim životnej dráhy
Moderný režim životnej dráhy je spojovaný s modernitou a spôsobom života typickým
pre industriálnu éru. V prípade Mayerovho rozlíšenia ide o zasadenie tohto režimu životnej
dráhy do neskoro-industriálneho obdobia. To, že som nenačrel hlbšie do histórie, má dôvody
nielen v tom, že generácie dospievajúce v pred-industriálnom alebo ranno-industriálnom
48 MAYER, Karl U. The paradox of global social change and national path dependencies: Life course patterns in
advanced societies. In: Woodward, Alison E. – Kohli, Martin (eds.). Inclusions and exclusions in European societies.
London : Routledge, 2001, 89 – 110.
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období nie sú súčasťou mojej analýzy, ale aj v tom, že životná dráha v nevykazovala v týchto
obdobiach tak výraznú komplexnosť ako v modernej spoločnosti49.
Dovoľte mi predsa len krátku a značne zovšeobecnenú charakteristiku režimu
životnej dráhy v tradičnej spoločnosti. V pred-industriálnom režime sa život sústreďoval
okolo rodinnej domácnosti a jej kolektívneho prežitia. Školská dochádzka neexistovala
alebo bola krátka (iba v mesiacoch, kedy nebola potrebná práca detských rúk) a výchova
a vzdelávanie boli primárne súčasťou rodinnej socializácie vo vlastnej alebo inej rodine
(napríklad v prípade služby v inej domácnosti). Na západ od pomyselnej Hajnalovej
línie50, spájajúcej mestá Petrohrad a Terst a rozdeľujúcej Európu na dva typy rodinného
správania a sobášnych vzorcov, sa sobáš odďaľoval. Čakalo sa, kým sa nezdedil rodinný
majetok alebo nenahromadili dostatočné finančné prostriedky, potrebné na založenie
domácnosti, stavbu domu, prenájom pôdy atď. K sobášu vedúci vzorec správania sa
vyznačoval nasledujúcou postupnosťou: ekonomická autonómia – samostatné bývanie
– zasnúbenie – sobáš, po ktorom nasledovalo narodenie prvého dieťaťa51. V prípade tzv.
východoeurópskeho typu rodinného správania nebolo podmienkou založenia rodiny
vlastné bývanie a osamostatnenie sa. Mladí manželia zostávali žiť v jednej domácnosti
s rodičmi (najčastejšie v domácnosti ženícha) a spoločne hospodárili a žili v rozšírenej
rodine s ostatnými členmi domácnosti. Kým v tzv. západoeurópskom type bol typický
vyšší vek sobášnosti a materstva, vyšší podiel nezosobášených, tak regióny na východ
od Hajnalovej línie, do ktorej patrilo aj Slovensko, charakterizoval skorší vstup do sobáša,
49 Viac napríklad MAYER, Karl U. (2001). MAYER, Karl U. Whose lives? How history, societies, and institutions
define and shape life courses. In: Research in Human Development 1(3), 2004, 161 – 187.
50 HAJNAL, John. European marriage pattern in historical perspective. In: Glass, David V. – Eversley, David E. C.
Population in History. Arnold: Londres, 1965, 101 – 143. ENGELEN, Theo – WOLF, Arthur P. Marriage and the family
in Eurasia. Perspectives on the Hajnal hypothesis. Amsterdam : Aksant, 2005.
51 MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha : SLON, 1999.
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vysoká miera sobášnosti, pomerne nízky vek materstva, vysoká miera pôrodnosti a nižšie
zastúpenie slobodných52. V oboch typoch rodinného správania bol život nepredvídateľný
kvôli nestálosti prírody, pravdepodobnosti chorôb a vysokej miere predčasnej úmrtnosti
(najmä u žien pri pôrode a vysokej dojčenskej a detskej úmrtnosti). Takýto režim životnej
dráhy znamenal utváranie skôr kolektívnej než individuálnej identity a vykazoval vysokú
mieru fatalizmu. Ako sa životné dráhy menia s prerodom tradičnej spoločnosti v modernú?
Pri popise starého režimu životnej dráhy, typického pre moderné spoločnosti, by som určite
navrhol využiť pojmy ako štandardizovaný a inštitucionalizovaný životný cyklus. Práve
koncepcia životného cyklu bola pre dané obdobie typickým a slúžila k vymedzeniu situácie,
kedy väčšina členov vekovej kohorty prešla všetkými zásadným životnými prechodmi
v rovnakom poradí a v približne rovnakom veku. Označenie „štandardná životná dráha“
následne v spoločenskovednej spisbe označuje tie životné etapy, udalosti a prechody,
ktorými prechádza v určitom type spoločnosti väčšina jej obyvateľov53. Životný cyklus
bol charakterizovaný jednoznačne definovaným poradím a vzájomnou nadväznosťou
životných etáp (detstvo, adolescencia, dospelosť, staroba), ako i udalostí v rámci životných
etáp a prechodov medzi nimi. Na štandardizáciu sa viaže množstvo noriem a obmedzení,
určujúcich, kedy a v akej podobe majú jednotlivé životné etapy a udalosti nastať54. Normatívne
rámce majú napríklad podobu pomerne striktných vekových noriem, inštitucionalizovaných
očakávaní či ritualizovaného správania, spätých s vekom. Štandardná životná dráha
zodpovedá v odbornej literatúre predstave sekvenčného modelu, keďže hlavné životné
52 Viac o slovenských reáliách v: ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Transformácia plodnosti žien Slovenska
v 20. a na začiatku 21. storočia. Bratislava : Centrum pre historickú demografiu a populačný vývoj Slovenska,
Filozofická fakulta UK v Bratislave, 2016.
53 SOMLAI, Péter – BOGNÁR, Virág – TÓTH, Olga – KABAI, Imre. Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok
a posztadoleszcensekről. Budapest : Napvilág kiadó, 2007.
54 BARTOŠOVÁ, Michaela – PAKOSTA, Petr – FUČÍK, Petr. Dlouhodobý vývoj v časování porodů a sňatků: Obstojí
individualizační teorie ve světle demografických dat? In: Sociologický časopis 48(2), 2012, 315 – 341.
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udalosti sú fixované chronologicky, jednotlivé etapy života sú usporiadané s pravidelnou
následnosťou a ich poradie (sekvenciu) nie je možné vrátiť alebo porušiť55. Štandardizácia
životného cyklu sa uskutočňuje prostredníctvom jej inštitucionalizácie, ktorá sa v dôsledku
postupných demografických, socio-ekonomických a socio-kultúrnych zmien stáva stále
evidentnejšou. Inštitucionalizácia znamená, že daný celok je „zospoločenštený“ normami,
pravidlami a rolami, spojenými so správaním sa v jeho kontexte56. Túto inštitucionalizáciu
životného cyklu popisuje Martin Kohli (2007: 255-256)57, jeden zo súčasných klasikov
koncepcie životnej dráhy, prostredníctvom piatich hlavných charakteristík.
Sú nimi:
1. časovosť /temporalization/ (Význam životného cyklu ako sociálnej inštitúcie sa
výrazne zvýšil. Pri prechode od tradičnej k modernej spoločnosti došlo k zmene z režimu,
v ktorom bol vek relevantný len ako kategorický status, na režim, v ktorom je vek a dĺžka
života jednou zo základných štrukturálnych prvkov.);
2. chronologizácia /chronologization/ (Chronologický vek sa stáva kľúčovým a hlavným
kritériom časovej štrukturácie života. Výsledkom je chronologicky štandardizovaný
„normatívny priebeh života“.);
3. individualizácia /individualization/ (Inštitucionalizácia životného cyklu je v úzkom
vzťahu s individualizačným procesom modernity. Jednotlivci sa postupne oslobodzujú zo
55 KOHLI, Martin. Institutionalisierung und Individualisierung der Erwerbsbiography. In: Beck, Ulrich – BeckGernsheim, Elisabeth (eds.). Riskante Freiheiten. Individualisierung in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main :
Suhrkamp Vellag, 1994, 219 – 244.
56 PARSONS, Talgott. Social Structure and Personality. London : The Free Press, 1970.
57 KOHLI, Martin. The Institutionalization of the Life Course: Looping Back to Look Ahead. In: Research in Human
Development 4 (3-4), 2007, 253–271.
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zovretia tradičných statusových a lokálnych väzieb a určujúcej sily rodiny pôvodu. Stávajú
sa súčasťou nových sociálnych programov, ktoré sú zamerané na jednotlivcov ako na
základné jednotky spoločenského života. Spôsoby integrácie sú doplnené o časový režim,
ktorý sa týka jednotlivcov ako biografických aktérov a ich koncepcie života a starnutia.);
4. systém práce /system of work/ (Nový systém práce, založený na námezdnej práci
za mzdu, je organizačným princípom životného cyklu, udáva jeho konkrétnu podobu a je
okolo neho štruktúrovaný. Rozčleňuje životný cyklus a časovo ho usporadúva na tri základné
fázy: na fázu prípravy /vzdelávania/, ekonomickej aktivity /zamestnania/ a odpočinku
/starobného dôchodku/.);
5. vzorce pravidiel utvárajúcich životnú dráhu fungujú na dvoch rôznych úrovniach
sociálnej reality. Prvým je pohyb jednotlivcov životom v zmysle sekvencií pozícií a ďalším sú
ich biografické perspektívy a konanie.
Moderné spoločnosti vytvorili vekom podmienené spoločenské štruktúry
a inštitucionálne režimy, ktoré boli relatívne vysoko stabilné, predurčovali a plánovali životné
dráhy jednotlivcov. Rodina, vzdelávací systém, trh práce, sociálne zabezpečenie, kultúrne
i legislatívne ukotvené normy (vek školskej dochádzky, právnej zodpovednosti, odchod
do dôchodku atď.) sú takýmito štruktúrami a sociálnymi inštitúciami. Inštitucionalizovaný
životný cyklus teda prispel k dosiahnutiu spoločenského poriadku pôsobením nátlaku na
ľudí prostredníctvom sociálnej štruktúry a formovaním ich konania. Inými slovami, poskytol
a vyžadoval dodržiavanie pravidiel, podľa ktorých jednotlivci rozvíjali a riadili svoj život.
Stephen Hunt (2017)58 zdôrazňuje v tejto súvislosti, že takáto štruktúra životného cyklu
vytvorila účinnú formu sociálnej kontroly.

58 HUNT, Stephen. The Life Course: A Sociological Introduction. London : Palgrave Macmillan, 2017.
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Karl Ulrich Mayer59 zdôrazňuje, že podriadenie sa štandardizovanému, lineárnemu
a homogénnemu životnému cyklu v tomto historickom období napomohlo a znamenalo
na individuálnej úrovni materiálny rast a zvýšenie životnej úrovne. Výnimočnosť obdobia
tzv. „zlatého veku“ je predmetom mnohých sofistikovaných historických analýz. Angus
Maddison (2001)60 vo svojej podrobnej analýze dlhého obdobia dejín svetovej ekonomiky
napríklad ukázal, že roky 1950-1973 boli doteraz zďaleka najúspešnejšou historickou fázou,
pokiaľ ide o ekonomický rast vo vyspelých kapitalistických ekonomikách. Tempo rastu
hrubého domáce produktu na obyvateľa bolo v týchto krajinách napríklad dvakrát vyššie
v rokoch 1973-1998. Na strane druhej však rast životnej úrovne a nárast materiálneho
blahobytu a možnosti rozširujúceho sa konzumu boli podmienené a „vykúpené“ nutnosťou
prijať a osvojiť si požadované pravidlá a sociálne roly v rámci vzdelávania, pracovného trhu
a rodiny.
Vďaka vyššie popísaným skutočnostiam sa formovali a postupne inštitucionalizovali
očakávané vzorce životného cyklu, časovania a sekvencie udalostí a postupnosti sociálnych
rolí. Utvárali sa tzv. „normálne biografie“61. „Normálna biografia“ je výsledkom fordistických
spoločenských podmienok prevládajúcich do polovice 70. rokov 20. storočia. Z hľadiska
životného cyklu tento model pozostával z „normálnej pracovnej biografie“ a „normálnej
rodinnej biografie“62. V prípade normálnej pracovnej biografie išlo o nepretržité zamestnanie
na plný pracovný úväzok a stabilné zamestnanie pre väčšinu mužskej populácie.
59 MAYER, Karl U. (2001, 2004).
60 MADDISON, Angus. The world economy: A millennial perspective. Paris : Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), 2001.
61 ANDERSON, Michael. The emergence of the modern life cycle in Britain. In: Social History 10(1), 1985,
69 – 87.
62 KOHLI, Martin (2007: 258).
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Pri systéme založenom na mužskom živiteľovi rodiny sa väčšina žien musela uspokojiť
s priestorom domácej neplatenej práce alebo s rôznymi formami obmedzeného zapojenia
sa do platenej práce. V socialistických krajinách bola situácia odlišná, nakoľko jej normalitu
utvárala masovosť nástupu žien na trh práce a nutnosť ich finančnej spolupartipácie,
bez ktorej by sa rodiny často ocitli pod oficiálnou hranicou chudoby. Normálna rodinná
biografia znamenala skorý vek sobáša, takmer univerzálne manželstvom a rodičovstvo.
Ako je evidentné, koncepcia životného cyklu – typická pre deskripciu modernej spoločnosti
– vychádza z unifikovanej, štandardizovanej a normalizovanej predstavy o životných
fázach, ktoré zodpovedali určitému veku a vnímala životný cyklus prostredníctvom vývoja
zákonitých zmien v zákonitom poradí63.

Neskoro-moderný (súčasný) režim životnej dráhy
Predchádzajúci režim životnej dráhy začína byť nahradzovaný novým režimom
v období postupnej zmeny modernej spoločnosti na neskoro-modernú spoločnosť
(v sociológii sa označuje daná fáza aj ako obdobie druhej modernity alebo post-industriálna
fáza). Pri popise neskoro-moderných spoločností je príznačné nahradenie konceptu
životného cyklu konceptom životnej dráhy64. Pre tento koncept je typické tvrdenie, že
životné dráhy sú výrazne heterogénne, nie sú rigidné a nemusia byť striktne chronologické.
Predchádzajúce inštitucionálne dané šablóny a vzorce správania prestali platiť, resp. nie sú
dostatočným návodom a stále menej sú posilňované normatívnym tlakom. Pre jednotlivcov
to znamená nielen väčšiu možnosť, ale vlastne až nutnosť vedome a individuálne utvárať
63 KÖVÉROVÁ, Štefánia. Sociológia životného cyklu. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2003.
64 SLEPIČKOVÁ, Lenka. Diagnóza neplodnosti. Sociologický pohled na zkušenost nedobrovolné bezdětnosti.
Praha-Brno : SLON, Masarykova Univerzita, 2015. BARTOŠOVÁ, Michaela – PAKOSTA, Petr – FUČÍK, Petr (2012);
BRÜCKNER, Hannah – MAYER, Karl U. De-standardization of the life course: What it might mean? And if it means
anything, whether it actually took place? In: Advances in life course research 9(1), 2004, 27 – 53.
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svoju vlastnú životnú dráhu. Nový koncept znamená odklon od cyklického poňatia smerom
k voľbe a refexii65.
Pre nový režim životnej dráhy je typická individualizácia a deštandardizácia
individuálnych biografií, ktoré prinášajú výraznú diferencovanosť a heterogenitu
populácie z hľadiska možného usporiadania životných ciest. Martine Corijn a Erik Klijzing
(2001)66 upozorňujú, že striktná previazanosť dôležitých životných prechodov a udalostí
s vekom (age-relatedness) sa oslabuje. Okrem tohto javu medzi ďalšie hlavné ukazovatele
deštandardizácie zaradili aj:
1. menej úzke previazanie (vzájomnú súvislosť) jednotlivých udalostí spojených so
životnými prechodmi a
2. možnú zmenu ich poradia. Životné prechody a udalosti sú inak načasované
(objavujú sa v rôznom veku), majú odlišné trvanie a v prípade niektorých jedincov môžu
niektoré dokonca úplne absentovať (rodičmi sa stávajú v rôznom veku a ešte predtým, ako
sa zosobášili; nikdy sa nezosobášia a vychovávajú deti). Výsledkom je klesajúca podobnosť
životných dráh. V jednej spoločnosti môžu ľudia prežiť svoje životné dráhy výrazne odlišne.
Charakteristiky životnej dráhy jedinca súvisia vo väčšej miere s jeho vlastným
rozhodnutím a voľbou, ako tomu bolo v predchádzajúcom režime životnej dráhy. Manuela
du Bois-Reymond (1998)67 v tejto súvislosti poznamenáva, že biografie sa stávajú skôr
65 FUČÍK, Petr – CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnost
v sociologické perspektivě. Brno : Masarykova univerzita, 2014.
66 CORIJN, Martine – KLIJZING, Erik. Transition to adulthood in Europe. Dordrecht : Kluwer Academic Publisher,
2001.
67 DU BOIS-REYMOND, Manuela. ‘I Don‘t Want to Commit Myself Yet’: Young People’s Life Concepts. In: Journal
of Youth Studies 1(1), 1998, 63 – 79.
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volenými (choice biographies), ako danými. Sú to „biografie skladačky“68. Budúcnosť
jednotlivca je v jeho vlastných rukách, je na jeho rozhodnutí, aké smerovanie si vyberie,
aké rozhodnutia spraví a kedy. Takáto predstava vedie k tomu, že osobné rozhodnutia
o vlastnej biografii sú postavené na piedestál a k tendencii subjektívneho podceňovania
ďalších faktorov. Henk Vinken (2007)69 to nazval biografizáciou, pri ktorej jednotlivec
kladie dôraz na biografickú reflexívnosť, najmä vo forme predstavovania si vlastnej
biografickej budúcnosti a prispôsobenia tejto budúcnosti svojim preferenciám, ašpiráciám
a rozhodnutiam. Životná dráha jednotlivca je otvorená neustálym inováciám. Pri skúmaní
nového režimu životnej dráhy sa stáva stále dôležitejším sledovanie toho, čo ľudia považujú
za žiadúce, dôležité, či hodnotné. Jednotlivci veria, že sú režisérmi a tvorcami svojho
vlastného života. Toto presvedčenie signalizuje, že sebaideológia (ideológia „self“) sa stáva
jedným z univerzálnych nových dogiem. Biografizácia priebehu života teda znamená,
že ľudia sa predovšetkým snažia preskúmať svoju vlastnú osobnosť a mať jej utváranie
pod svojou kontrolou70. Jedným z dôležitých trendov posledných desaťročí je „skorá
biografizácia“71. Ide o snahu rodičov i pedagógov v čo najskoršom veku zaangažovať deti
a mladých ľudí do tvorby svojich vlastných životných dráh; o umožnenie spolurozhodovania

68 ŠUBRT, Jiří (Ed.). Soudobá sociologie 1. Praha : Karolinum, 2007.
69 VINKEN, Henk. New Life Course Dynamics? Career Orientations, Work Values and Future Perceptions of Dutch
Youth. In: Young 15(1), 2007, 9 – 30.
70 Tu sa núka vsadenie tohto trendu do širšieho procesu skorej internalizácie sebakontroly u mladých ľudí, ktorú
môžeme vnímať ako súčasť civilizačného procesu, tak ako ho ešte koncom 30. rokov 20. storočia naformuloval
Norbert Elias. Je to osvojenie nového vzorca správania, ktorý zdôrazňuje posun a nahradenie vonkajšieho
donútenia vnútorným. ELIAS, Norbert. The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations.
Oxford : Blackwell, 2000.
71 SOMLAI, Péter – BOGNÁR, Virág – TÓTH, Olga – KABAI, Imre (2007: 120 – 121).
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v dôležitých veciach smerovania ich života72. Mladí ľudia si osvoja pomerne skoro rétoriku
identít a zručnosti diskutovať a vyjadriť sa k smerovaniu vlastnej životnej dráhy.
V súvislosti s historickou premenou životnej dráhy sa okrem už spomínanej
deštandardizácie objavujú aj ďalšie dôležité termíny popisujúce a charakterizujúce
zmenu. Hannah Brückner a Karl Ulrich Mayer hovoria o deinštitucionalizácii, pluralizácii
(heterogenizácii), diferenciácii a individualizácii životných dráh73.
Deinštitucionalizácia a individualizácia znamená, že rozhodovanie o realizácii
konkrétnych životných etáp je menej štruktúrované prostredníctvom sociálnej kontroly.
Deinštitucionalizácia pritom zdôrazňuje klesajúcu úlohu sociálnych inštitúcií, ktoré životné
dráhy jednoznačne utvárali, a tým ich aj obmedzovali74. Jednotlivé životné fázy, udalosti
a prechody sú následne ťažko odlíšiteľné, lebo nie sú jasne určené, sú premiešané, preskupené
alebo spojené. Autori uvádzajú ako príklad vzdelávanie a prácu, ktoré sa v mnohých
krajinách stali vysoko synchrónnymi činnosťami, a nie jasne oddelenými životnými fázami.
Alebo nárast kohabitácií (nezosobášených spolužití), v prípade ktorých založenie spoločnej
domácnosti už nie je viazané na manželstvo. Je to príklad, kedy sa manželstvo čiastočne
deinštitucionalizuje, zatiaľ čo nová postupnosť najprv predmanželského zväzku a potom
manželstva (s rovnakým alebo iným partnerom) vedie k zvýšeniu diferenciácie životnej
dráhy na dve kvalitatívne odlišné epizódy, ktoré kedysi tvorili jednu.

72 VINKEN, Henk (2009: 10).
73 BRÜCKNER, Hannah – MAYER, Karl U. (2004: 31 – 33).
74 Súčasťou deinštitucionalizácie je detradicionalizácia, ktorá znamená odklon od tradícií a oslabovanie predtým
platných podôb a noriem týkajúcich sa životných dráh (FUČÍK, Petr – CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice, 2014: 19).
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Diferenciácia znamená rastúci počet jednotlivých životných fáz, ale aj zvyšujúci sa
rozptyl v časovaní životných udalostí75. Odkazuje na diachrónny rozmer sledu životných
udalostí a fáz. Pluralizácia naopak odkazuje skôr k nárastu súbežných foriem – k nárastu
synchrónneho počtu stavov alebo foriem životnej aktivity v danej populácii, alebo aj u danej
osoby. Jednotlivec má pred sebou celú radu možností, ako svoj život štrukturovať a prežiť.
Diferenciácia popisuje napríklad utváranie rôznych fáz na ceste k dospelosti, či na ceste
k manželstvu a pluralizácia je väčšinou aplikovaná na rodinné formy. Týka sa to nárastu
nemanželských zväzkov, počtu rozvedených osôb, počtu slobodných matiek alebo osôb
žijúcich osamote v dôsledku rozvodu alebo ovdovenia. Paralelným príkladom pre danú
osobu by bola zvyšujúca sa frekvencia zastávania viacerých zamestnaní.
Popis nového režimu životnej dráhy sa nemôže udiať bez predstavenia procesu
individualizácie76, ktorý je jednou z dôležitých osí výkladu. V sociologickej spisbe ide
o jeden z východiskových konceptov slúžiacich na popis a zachytenie vzťahu jednotlivca
a spoločnosti. V súvislosti s individualizáciou sa zdôrazňuje najmä schopnosť jednotlivca
významnejšie ovplyvňovať a utvárať svoju vlastnú životnú dráhu, nakoľko je stále viac
vyviazaný z tradičných komunitných, lokálnych a rodinných väzieb77; oslabovanie
vymedzujúcej sily tzv. silných aspektov sociálnej pozície, akými sú napríklad rod, vek či
sociálna trieda a nutnosť jednotlivcov vysporiadať sa s osamotením pri vytváraní svojej

75 KATRŇÁK, Tomáš – LECHNEROVÁ, Zdeňka – PAKOSTA, Petr – FUČÍK, Petr. Na prahu dospělosti. Partnerství,
sex a životní prědstavy mladých v současné české společnosti. Praha : Dokořán, 2010.
76 Individualizáciu je nutné rozlišovať od individualizmu ako ideológie konania založeného iba na osobných
pohnútkach a smerujúceho k sebe samému (Katrňák et al., 2010: 32).
77 BECK, Ulrich. Riziková společnost: na cestě k jine moderně. Praha : SLON, 2004. GIDDENS, Anthony. Proměna
intimity. Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha : Portál, 2012.
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jedinečnej biografie78. Paul T. de Beer (2007)79 uvádza tri základné komponenty a dôsledky
individualizácie, ktoré empiricky overuje. Detradicionalizáciu, ktorá znamená odklon
od tradičných zakotvených inštitúcií a hodnôt; heterogenizáciu, ktorá znamená koniec
jednotných biografií a implikuje rastúcu pluralitu volieb; emancipáciu, odkazujúcu k väčšej
slobode volieb. Empirická evidencia potvrdila pritom na údajoch v Holandsku platnosť
len detradicionalizácie a napríklad hypotézu o emancipácii jednoznačne vyvrátila. Aj
to je dôkazom, že jednotlivé komponenty nemusia súvisieť a objavenie sa jedného ešte
neznamená automaticky prítomnosť ostatných a komponenty sa môžu prejaviť nezávisle.
Ulrich Beck v knihe Riziková spoločnosť (2004:206)80 píše o troch dimenziách procesu
individualizácie:
1. dimenzia oslobodenia – vyviazanie sa z historicky daných sociálnych noriem
a väzieb v zmysle tradičných foriem nadvlády;
2. dimenzia odkúzlenia – strata tradičných istôt v oblasti praktického poznania, viery
a riadiacich noriem;
3. dimenzia kontroly a reintegrácie – nový druh sociálnej viazanosti.
Jednotlivec sa síce vymaňuje z tradičných väzieb a spôsobov existenčného
zabezpečenia, ale musí sa podriadiť tlakom trhu práce, konzumnej existencie
a ich kontrolným mechanizmom. Namiesto tradičných väzieb a sociálnych foriem (napr.
spoločenskej triedy, nukleárnej rodiny) nastupujú nové, ktoré utvárajú životnú dráhu
78 BECK, Ulrich – GIDDENS, Anthony – LASH, Scott. Reflexive Modernization. Politics, Tradition and Aesthetics in
Modern Social Order. Stanford, CA : Stanford University Press , 1994.
79 DE BEER, Paul T. How individualized are the Dutch? In: Current Sociology 55(3), 2007, 389 – 413.
80 BECK, Ulrich (2004).
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jednotlivca v rozpore s jeho individuálnymi dispozíciami. Inštitúcie však stále operujú
kategóriou „normálnych biografií“, hoci tie už stále menej zodpovedajú realite. Základom
normálnej biografie je napríklad stály pracovný pomer, na ktorom je skonštruovaný systém
sociálneho zabezpečenia. Zároveň ale narastá počet tých, ktorí sa snažia, ale nevedia sa
zapojiť do systému trhu práce (vylúčení z trhu práce), alebo sa im to podarí len čiastočne
(vylúčení na trhu práce).
Nesmieme zabúdať na to, že individualizácia je makrosociálny proces, ktorý je
nezávislý na vôli jednotlivcov. Hodnotové orientácie a zastávané postoje si jedinci
nemusia voliť vedome, skôr sa im podriaďujú, akonáhle tieto hodnoty ovládnu spoločnosť
prostredníctvom nových sociálnych inštitúcií. Individuálny aktér sa na jednej strane síce
oslobodzuje od bývalých sociálnych noriem a inštitúcií, je však nútený neustále reflektovať
a preskúmavať sociálne štruktúry, v ktorých sa pohybuje, a tak je na druhej strane súčasne
spútaný novými formami kontroly a povinností81. Chápanie individualizácie sa posúva od
oslobodenia sa od tradičných noriem a vopred definovaných vzorcov správania k novým
formám zodpovednosti. Sloboda na jednej strane znamená zodpovednosť na strane druhej.
Vyviazanie sa z tradičných väzieb, záväzkov, noriem znamená na druhej strane nutnosť
voľby a zodpovednosť za ich realizáciu. Z možnosti sa stáva nutnosť a individuálna voľba
sa stáva povinnosťou. Podľa Ulricha Becka a Elisabeth Beck-Gernsheim (2002)82 je človek
v súčasnosti „homo option“ a ľudské bytie sa stáva voľbou medzi možnosťami. Anthony
Giddens (1991) to spája s pripútaním sa k projektu slobody, autonómie a individualizmu.
Prostredníctvom takéhoto nikdy sa nekončiaceho cyklu posudzovania a prehodnocovania
svojich individuálnych biografií vymedzuje Giddens reflexivitu ako jeden z definujúcich rysov
81 BARTOŠOVÁ, Michaela – PAKOSTA, Petr – FUČÍK, Petr (2012: 319).
82 BECK, Ulrich – BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. Individualization: institutionalized individualism and its social and
political consequences. London : Sage Publications, 2002.
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neskoro-modernej spoločnosti83. Neustála konfrontácia môže síce posúvať k inej a lepšej
kvalite, ale taktiež vyústiť aj do celkového pocitu neistoty a nespokojnosti. Ak spomenuté
skutočnosti domyslíme ešte ďalej, ukazuje sa niekoľko paradoxov. Individualizácia
znamená na jednej strane slobodu voľby, zároveň so sebou nesie tlak na podriadenie
sa internalizovaným spoločenským očakávaniam84; ide o napätie medzi možnosťami,
slobodou a vonkajším nátlakom85; hlása zodpovednosť nás samotných za naše životy, ale
podmienky, v ktorých ich žijeme, nie sú plne pod našou kontrolou (požiadavky trhu práce,
rozdielne socioekonomické zdroje, odlišný rodový charakter partnerských foriem atď.);
ponúka bezprecedentný sľub slobody a autonómie, ktorý však znamená aj zneistenie až
paralyzáciu rozhodnutí.
Pre predošlé generácie bola budúcnosť oveľa jasnejšia, nakoľko jednotlivci svoju
začatú životnú dráhu väčšinou nemohli zmeniť. Základné životné rozhodnutia, vzťahujúce
sa k výberu povolania alebo k výberu životného partnera, predurčili celý ich život a boli
väčšinou stále a nemenné86. Takáto jasná predvídateľnosť znamenala síce výrazne menšiu
slobodu v osobnom rozhodovaní mladého človeka, poskytla mu však pocit bezpečnosti,
predvídateľnosti budúcnosti a niesla v sebe sľub istoty a stálosti. Striktne vyžadované
očakávania a stanovené normy usmerňovali väčšinu života mladých ľudí, ktorí boli vlastne
iba „nedokonalými dospelými“. V súčasnosti sú rozhodnutia dnešných mladých dospelých
zmeniteľné. Ako sa zdá, túto možnosť aj využívajú, resp. sú nútení ju využiť. Tieto stratégie
sa však nevyhýbajú v súčasnosti žiadnej vekovej kohorte jednotlivcov či generácii.
83 Pre označenie neskoro modernej spoločnosti sa u Giddensa ujal pojem reflexívna spoločnosť.
84 BECK, Ulrich – BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. The Normal Chaos of Love. Cambridge, MA : Polity, 1995.
85 DU BOIS-REYMOND, Manuela (1998).
86 SOMLAI, Péter – BOGNÁR, Virág – TÓTH, Olga – KABAI, Imre (2007).
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Spomínané nové kultúrno-historické špecifiká a ich dôsledky znamenajú premenu
životných dráh a tým aj prechodu do dospelosti. Michel Maffesoli (1998)87 hovorí
o novovznikajúcom štýle života mládeže, pre ktorý je charakteristická nestálosť vecí, ľudí
a prináša so sebou na mikroúrovni metamorfózy a narúšanie identít. Už neexistuje pevné
zakotvenie identít, resp. slovami Baumana (1995)88 absentujú presne vymedzené identity.
Jednoznačné a záväzné generačné kultúrne modely, o ktoré sa dalo v minulosti oprieť, buď
neexistujú, resp. sú pre súčasnú mladú generáciu nevyužiteľné89. Ak by sme chceli popísať
biografiu mladého človeka, má v súčasnosti podobu biografie konštruovanej nekonečnou
sériou osobných volieb90, ktorým nie je možné sa vyhnúť a pre ktoré neexistujú všeobecne
platné vodítka (nemôžeme si byť nikdy istí, či sme si vybrali správne). Ulrich Beck hovorí
o patchworkových biografiách (patchwork biographies). Heslom sa stáva „život ako projekt“91,
je to pokus nájsť seba v prítomnosti (tu a teraz), pri ktorom je najdôležitejšia osobná
zodpovednosť mladého človeka, ktorý „píše“ svoju biografiu už nie emocionálne, ale skôr
kognitívne a kultúrne. Ide o reflexívnu biografiu, za ktorú je zodpovedný sám jednotlivec.
Výsledkom toho je skutočnosť, že individuálne biografie sú oveľa komplikovanejšie,
rôznorodejšie a individuálnejšie92. Je to novodobá oslava významu ľudského indivídua
87 MAFFESOLI, Michel. Identita a identifikácia. Prednáška. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 8. jún 1998.
88 BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Praha : SLON, 1995.
89 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Nové možnosti interpretácie mládežníckej subkultúry. In: Klobucký, Robert –
Džambazovič, Roman (eds.). Súčasné subkultúry mládeže. Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV,
1999, 8 – 14.
90 BECH, Ulrich (2004).
91 MACHÁČEK, Ladislav. Individualizácia mládeže a modernizácia spoločnosti. Bratislava : Sociologický ústav SAV,
1995.
92 DŽAMBAZOVIČ, Roman (1998).
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a individuálneho konania93. V dôsledku neexistencie jasne platných pravidiel mládež vyberá
z veľkého diapazónu možností a identita je určitým spôsobom „pozliepaná“. Aj napriek
takejto „pozliepanosti“ z častí, ktoré sú často navonok v napätí, dochádza k osobnej aj
spoločenskej rovnováhe – je to plodné napätie. Mimoriadne nároky sú však kladené na
jednotlivca, ktorý musí vyhovieť svojim predstavám ako i rolovým očakávaniam svojho
okolia. Ťažkosti ešte umocňuje stav, ktorý by sme mohli interpretovať ako duálnosť životných
plánov u väčšiny dospievajúcich. Na jednej strane povinnosti (škola, zamestnanie, rodina)
a na strane druhej životný štýl vo voľnom čase, ktorý je stále výraznejšie tou platformou,
v ktorej sa utvára a potvrdzuje identita mladého jedinca.
Za popísanou zmenou režimu životnej dráhy je samozrejme nutné hľadať
spoločenské zmeny, ku ktorým došlo v západných spoločnostiach v 70. rokoch minulého
storočia. V prípade krajín tzv. socialistického bloku, ako na to poukážem ešte neskôr, došlo
v dôsledku politického vývoja v niektorých oblastiach k odlišnému vývoju. Vymenovanie
súboru faktorov, ktoré spolu vytvárajú túto jedinečnú možnosť zmeny, asi nikdy nebude
vyčerpávajúce, ale určite by malo obsahovať masové rozšírenie vzdelania (najprv na
jeho sekundárnom a neskôr najmä na terciárnom stupni); vývoj v oblasti ženských práv
znamenajúci postupný nárast rodovej rovnosti; výrazné ekonomické zmeny sprevádzané
krízami ekonomík a nárastom nezamestnanosti a neistotou na trhu práce; globalizáciu
ekonomických trhov a kultúr; hodnotovú a normatívnu zmena; demografickú tranzícia
a pod. Spomenuté ekonomické a makrosociálne zmeny spôsobili, že životné cesty sú menej
usporiadané a predvídateľné.

93 GIDDENS, Anthony. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Berkeley : University of
California Press, 1984.
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2.
KAPITOLA

KONCEPTUALIZÁCIA
PRECHODU DO
DOSPELOSTI

Ako môžeme popísať prechod do dospelosti?
Čo znamená „veľká päťka životných tranzícií“?
Ktoré sú vonkajšie a vnútorné charakteristické znaky prechodu do dospelosti?
Aké sú charakteristické znaky novej životnej etapy – vynárajúcej sa dospelosti?

Prechod do dospelosti zahŕňa prijatie a výkon sociálnych rolí spájaných v spoločnosti
s dospelosťou94. Najčastejšie je táto tranzícia popisovaná ako gradačný proces skladajúci sa
zo zásadných prechodov v rámci študijných, profesijných, vzťahových a rodinných trajektórií.
Ešte aj v súčasnosti veľmi často pertraktovaná idealizovaná predstava hovorí o vzájomne
prepojenom reťazci a sérii životných udalostí, v priebehu ktorých sa jedinec osamostatňuje
od ekonomickej závislosti na orientačnej rodine k nezávislosti a založeniu vlastnej
prokreačnej rodiny95. Takáto predstava cesty k dospelosti, vedúca cez míľniky: ukončenie
vzdelávania – vstup na pracovný trh a získanie stabilného zamestnania – odsťahovanie sa
od rodičov a založenie vlastnej domácnosti – sobáš (stabilné partnerstvo) – rodičovstvo, sa
postupne inštitucionalizovala v priebehu dvadsiateho storočia96. Nadobudnutie sociálnych
94 CHALOUPKOVÁ, Jana. Rodinné a pracovní starty: rozmanitost modelů vstupu so dospělosti v evropských
zemích. In: Chaloupková, Jana (Ed.). Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav Akademie
věd ČR, 2010, 25 – 57.
95 MARINI, Margaret (1984).
96 HOGAN, Dennis P. – ASTONE, Nan M. The transition to adulthood. In: Annual Review of Sociology 12(1), 1986,
109 – 130. MODELL, John – FURSTENBERG, Frank F. – HERSHBERG, Theodore. Social change and transition to
adulthood in historical perspective. In: Journal of Family History 1(1), 1976, 7 – 32.
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rolí a zodpovedností spojených s týmto míľnikmi sa nazýva aj tradičnými sociálnymi znakmi
dospelosti – „veľkou päťkou životných tranzícií“97.
Ide o dobrý príklad už vyššie popísaného starého režimu životnej dráhy s jasnou
chronológiou na seba nadväzujúcich životných udalostí. V západných spoločnostiach sú
tieto vzorce prechodu do dospelosti, označené ako povojnový model tranzície do dospelosti,
typickými pre obdobie 50. až 70. rokov minulého storočia98. Podobne tomu bolo aj smerom
na východ od „železnej opony“, v krajinách socialistického tábora. Na najvýznamnejšie
odlišnosti a špecifiká tzv. socialistického modelu prechodu do dospelosti ešte poukážem na
nasledujúcich stranách.
Práve Dennis Hogan a Nan Aston (1986)99 vo svojej štúdii, na ktorú nadväzujú často
aj súčasné analýzy procesu dospievania, došli k záveru, že prechod do dospelosti sa skladá
z dielčích prechodov v rámci rôznych životných trajektórií, primárne sa dotýkajúcich
pracovnej a rodinnej dráhy a stavu individuálnej nezávislosti. Pri výskume prechodu do
dospelosti sa následne uplatňuje hľadisko sledovania načasovania a vzájomnej prepojenosti
jednotlivých spomínaných dielčích prechodov. Dospelosť sa vlastne skúma ako miera
participácie jednotlivca na spoločnosti dospelých a ide o sociálne, a nie subjektívne či
psychologické ukazovatele dosiahnutia dospelosti. V celej knihe je prítomné práve takéto

97 SETTERSTEN, Richard A. Jr. – OTTUSCH, Timothy M. – SCHNEIDER, Barbara. Becoming Adult: Meanings of
Markers to Adulthood. In: Scott, Robert – Kosslyn, Stephan. Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences.
New York : John Wiley & Sons, 2015. SETTERSTEN, Richard A. Jr. The new landscape of adult life: Road maps,
signposts, and speed lines. In: Research in Human Development 4 (3-4), 2007, 239 – 252.
98 MARY, Aurelie. Transitions to adulthood in flux. Assessing coming of age through an historical lens in Finland
and France. In: Sociologija 61(2), 2019, 167 – 185.
99 HOGAN, Dennis P. – ASTONE, Nan M. (1986).
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východisko a bude sa primárne uplatňovať tento uhoľ pohľadu na dospelosť, ktorý však
bude dopĺňaný o psychologické aspekty a o subjektívnu reflexiu dospelého statusu.

2.1
PREMENY PRECHODU DO DOSPELOSTI
Dospelosť je vymedzená a konštruovaná prostredníctvom rodinných a mimorodinných
prechodov. Je jasne vnímaná skrz dosiahnutie „novej“ kvality a definovaná vykonávaním
nových sociálnych rolí. Prechod mladých ľudí do dospelosti v prvých desaťročiach druhej
polovice 20. storočia v Európe znamenal „krátke, jasné a priame dospievanie“100. Išlo
o exemplárny príklad štandardizácie životnej dráhy mladých ľudí dospievajúcich v danom
historickom období. Existujúce historické údaje dokonca ukazujú, že k tejto nastupujúcej
homogenizácii tranzície do dospelosti dochádza po období, kedy mladí ľudia mali na
začiatku 20. storočia na západe Európy často skúsenosť s oneskoreným prechodom do
dospelosti a životné dráhy vo všeobecnosti boli nelineárne a heterogénne.
Vráťme sa však do obdobia dospievania generácie narodenej po druhej svetovej
vojne. Ak sa pozeráme na zásadné kroky vedúce k dospelosti, tak tie zostávajú viacmenej rovnaké už od 20. storočia, ale mení sa ich postupnosť a načasovanie behom tohto
obdobia. Dochádza taktiež k zmene podielu ľudí, ktorí nimi postupne prechádzajú a mení
sa aj dôležitosť jednotlivých parciálnych prechodov pre vnímanie dospelosti. V priebehu
prvej polovice 20. storočia postupne narastá miera inštitucionalizovaného prechodu do
dospelosti. Historické porovnanie vekových kohort od Modella, Furstenberga a Hershberga

100 MARY, Aurelie (2019: 168).
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(1976)101 ukázalo, že udalosti tvoriace prechod do dospelosti sa stali univerzálnejšími,
boli viac časovo prepojené a vykazovali menšie vekové variácie. Nakoľko bol tento vývoj
koncipovaný buď z hľadiska dichotómie medzi „tradičným“ a „moderným“ alebo z hľadiska
lineárneho a pomerne univerzálneho historického trendu, tak môžeme konštatovať, že sa
prechod do dospelosti mení z tradičného na moderný a stáva sa univerzálnym a lineárnym.
Došlo taktiež k časovej kompresii zásadných prechodov, keďže sa ukončenie vzdelania,
vstup do zamestnania, manželstvo/partnerstvo a rodičovstvo odohrávali u väčšiny mladých
ľudí súbežne a v pomerne krátkom časovom úseku niekoľkých rokov. Súčasne výrazne klesla
rôznorodosť v individuálnom načasovaní takých kľúčových udalostí ako sobáš a narodenie
dieťaťa. Väčšina mladých ľudí ich prežívala v podobnom veku a v rovnakej postupnosti102.
Táto kompresia a štandardizácia dosiahla svoj vrchol v 60. rokoch 20. storočia v západnej
Európe a v bývalých post-socialistických krajinách ležiacich na východ od pomyselnej
železnej opony pokračoval proces inštitucionalizácie a štandardizácie biografií až do
80. rokov 20. storočia, ako na to poukáže analýza v neskoršej kapitole knihy.
Výrazné zmeny, ku ktorým pri časovaní a v postupnosti rodinných a mimorodinných
tranzícií do dospelosti dochádzalo, začínajú vzbudzovať záujem spoločenských vedkýň
a vedcov v západných krajinách približne už od konca 60. rokov minulého storočia103.
Nasmerovanie pozornosti pri výskume životných dráh mladých žien a mužov na
načasovanie významných životných udalostí spájaných so vstupom do dospelosti zostáva
typické pre sociologické i demografické analýzy aj v neskoršom období. Medzi hlavné
101 MODELL, John – FURSTENBERG, Frank F. – HERSHBERG, Theodore (1976).
102 MODELL, John – FURSTENBERG, Frank F. – HERSHBERG, Theodore (1976).
103 Napríklad: ELDER, Glen H. Jr. (1975). MODELL, John – FURSTENBERG, Frank F. – HERSHBERG, Theodore
(1976). HOGAN, Dennis P. – ASTONE, Nan M. (1986). MARINI, Margaret (1984).
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zistenia patrilo, že popis nového modelu prechodu do dospelosti musí obsahovať tieto
charakteristiky: 1. stále evidentnejšie dochádza k predlžovaniu prechodu do dospelosti,
t. j. odkladanie tranzícií, ktoré boli v predchádzajúcom období spojované s dospelosťou sa
realizujú v neskoršom veku/období života mladých ľudí; 2. dochádza k zmene v časovaní
udalostí a zväčšilo sa časové obdobie medzi jednotlivými udalosťami a dielčími tranzíciami
(prechod do dospelosti trvá dlhšie) a 3. je identifikovaná väčšia rozmanitosť trajektórií a ich
väčšia heterogenita medzi jednotlivcami. Nový model prechodu do dospelosti je teda stále
viac neskorý, predĺžený a komplexný104.
Pokračovanie a zintenzívnenie týchto trendov a stále evidentnejšia viditeľnosť ich
dôsledkov stoja za renesanciou záujmu o výskum prechodu do dospelosti v poslednom
období. K zosilneniu výskumných aktivít nepochybne napomohla aj stále sa zlepšujúca
dostupnosť štatistických údajov a dát zo sociologických či psychologických výskumov na
národnej úrovni, ako i údajov pochádzajúcich z medzinárodných výskumných projektov.
Práve tie umožňujú následne zachytiť hlavné kontúry dospievania a určujúce faktory
načasovania udalostí a poradia, a to naprieč všetkými kontinentmi. Rovnako umožňujú
(aspoň v krajinách, kde sú dostupné údaje z longitudinálnych výskumov s dostatočne
početnou vzorkou alebo rozsiahle prierezové výskumy retrospektívneho charakteru) využiť
aj holistický prístup pri skúmaní životnej dráhy. V tomto prípade rozlišujeme analytický
a holistický prístup105. Kým analytický prístup sleduje izolované tranzície jednotlivca, ich
načasovanie a poradie, tak holistický prístup sa viac zameriava na životnú dráhu ako celok

104 BILLARI, Francesco C. – LIEFBROER, Aart C. Towards a New Pattern of Transition to Adulthood? In: Advances
in Life Course Research 15(2-3), 2010, 59 – 75.
105 MAYER, Karl U. New directions in life course research. In: Annual Review of Sociology 35, 2009, 413 – 433.
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a skúma celistvé trajektórie a aj ich vzájomné prepojenie (profesijnú, partnerskú, rodinnú
oblasť).
Pri výpočte trendov musíme upriamiť pozornosť na stále jasnejšie presadenie
interdisciplinárneho uchopenia problematiky životnej dráhy106, ktoré už v súčasnosti pri
mnohých výskumných témach môže vyznieť ako klišé. V tomto prípade je ale dôležité na to
upozorniť, nakoľko prináša nové teoretické podnety, výskumné inovácie a metodologické
postupy. S tým súvisí napríklad postupné rozšírenie sledovaných skutočností pri
analýzach tranzície do dospelosti. Z hľadiska spomínaných demografických, rodinných
aspektov prechodu do dospelosti sa študovali udalosti ako rezidenčné osamostatnenie sa,
vstup do partnerstva, manželstva a rodičovstva. Pri profesijných, mimorodinných udalostiach
sa skúmalo časovanie ukončenia vzdelávania a vstupu do prvého stáleho zamestnania.
Ukázalo sa, že zmeny v časovaní čiastkových prechodov do dospelosti výrazne ovplyvňujú
charakter reprodukcie a rodinného správania vo všeobecnosti a sú z demografického
hľadiska považované za jeden z najdôležitejších znakov neskoro-moderných spoločností107.
Primárne zameranie na spomínané rodinné a mimorodinné ukazovatele ako kľúčové prvky
definujúce prechod do dospelosti začína byť na prelome tisícročia kritizované a dopĺňané
o nové výskumné témy, predovšetkým z hľadiska psychológie i samotnej sociológie108.
106 Pozri napríklad DIEWALD, Martin – MAYER, Karl U. The sociology of the life course and life span psychology:
Integrated paradigm or complementing pathways? In: Advances in Life Course Research 14(1-2), 2009, 5 – 14. LEVY,
R. – GHISLETTA, P. – Le GOFF, J. M. – SPINY, D. – WIDMER, E. (eds.) (2005).
107 LESTHAEGHE, R. – MOORS, G.: Recent trends in fertility and household formation in the industrialized
world. In: Review of Population and Social Policy 9, 2000, 121 – 170.
108 Napríklad ARNETT, Jeffrey J. Emerging Adulthood. The Winding Road from the Late Teens Through the
Twenties. Oxford : Oxford University Press, 2015. BLATTERER, Harry. Contemporary Adulthood Reconceptualizing
an Uncontested Category. In: Current Sociology 55(6), 2010, 771 – 792. BUCHMANN, Marlis C. – KRIESI, Irene.
Transition to Adulthood in Europe. In: Annual Review of Sociology 37, 2011, 481 – 503. HENDRY, Leo B. – KLOEP,
Marion. How universal is emerging adulthood? An empirical example. In: Journal of Youth Studies 13(2), 2010,
169 – 179.
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Veľké množstvo analýz upozorňuje na to, že časovanie a výskyt „tradičných“
ukazovateľov prechodu do dospelosti sa v súčasných rozvinutých spoločnostiach
dramaticky zmenilo. Týmito ukazovateľmi sú ukončenie štúdia, stabilná práca, rezidenčné
osamostatnenie sa, manželstvo a rodičovstvo – ktoré budem označovať aj ako objektívne
či vonkajšie ukazovatele prechodu do dospelosti. Zmena v ich časovaní – najmä ich
odklad do neskoršieho obdobia, resp. v mnohých prípadoch aj ich absencia – sú jedným
z momentov, ktoré stoja za identifikovaním novej, špecifickej etapy v súčasných životných
dráhach mladých ľudí. Ešte predtým, než ponúknem konceptualizáciu tejto fázy života,
ktorá dostala v spoločenskovednej spisbe množstvo pomenovaní, by som rád upozornil na
ďalšiu skutočnosť, ktorú priniesli nové poznatky o prechode do dospelosti.
Možno ešte dôležitejším zistením, ako zmena dĺžky, časovania a následnosti
čiastkových prechodov do dospelosti je, že prechody už nemajú z hľadiska samotného
vnímania dospelého statusu mladými ľuďmi taký rozhodujúci význam ako v minulosti109.
Mladí ľudia ich samozrejme neodmietajú ako „znaky dospelosti“. Ešte stále ich reflektujú
ako funkčné kanály pri prechode do dospelosti. Poskytujú štruktúru na dosiahnutie mnohých
vnútorných aspektov, spájaných s touto tranzíciou. Úspešný výkon „dospelých“ sociálnych
rolí zostáva dôležitým faktorom aj z toho dôvodu, že práve oni prispievajú k rozvoju
a zvýšeniu osobných kompetencií110. Angažovanie sa v nových situáciách a podmienkach
je spojené s významnými zmenami v každodenných interakciách a so získaním nových

109 ARNETT, Jeffrey J. Emerging Adulthood. The Winding Road from the Late Teens Through the Twenties. Oxford :
Oxford University Press, 2015.
110 ANDREW, Megan – EGGERLING-BOECK, Jennifer – SANDEFUR, Gary D. – SMITH, Buffy. The “Inner Side” of
the Transition to Adulthood: How Young Adults See the Process of Becoming an Adult. In: Advances in Life Course
Research 11, 2006, 225 – 251.
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skúseností a osvojením si nových zručností. Vďaka nim sa zvyšuje zrelosť jednotlivca, ktorý
môže efektívnejšie riešiť formovanie svojej identity111.
Logickým vyústením následne je, že práve k spomínaným objektívnym (vonkajším)
ukazovateľom sa ako zdroj inšpirácie pre ďalšie smerovanie výskumných snažení pridáva
záujem o subjektívne prežívanie dospievania, identitu dospelého či reflexiu dospelého statusu.
Dôležitým sa stáva výskum psychosociálnych aspektov dospievania – subjektívnych, vnútorných aspektov prechodu do dospelosti (the internal facets of the transition to adulthood).
Vhodne tento obrat, resp. doplnenie výskumných tém zhrnuli Aart Liefbroer a Laurent
Toulemon (2010: 53)112, subjektívne pocity súvisiace s individualizáciou sú oveľa dôležitejšie pre
vnímanie roly dospelého, ako prežívanie udalostí, o ktorých sa doteraz uvažovalo, že sú znakmi
dospelosti. Pri vymedzení statusu dospelého sa už neuvažuje z tohto dôvodu iba o nových
sociálnych pozíciách, či z hľadiska výkonu „dospelých“ sociálnych rolí súvisiacich s rodinnými
a mimorodinnými prechodmi. Výsledky výskumov medzi mladými dospelými upozornili, že
medzi ďalšie kritériá dospelosti patria aj113:
1. nezávislosť – spadajú pod ňu rôzne podoby nezávislosti (nejde iba o odsťahovanie sa
od rodičov, založenie vlastnej domácnosti či finančnú nezávislosť, ale aj o citové odpútanie
sa od rodičov);
111 BENSON, Janel E. – FURSTENBERG, Frank F. Entry into adulthood: Are adult role transitions meaningful
markers of adult identity? In: Advances in Life Course Research 11, 2006, 199 – 224.
112 LIEFBROER, Aart C. – TOULEMON, Laurent. Demographic perspectives on the transition to adulthood: An
introduction. In: Advances in Life Course Research 15(2-3, Special Issue), 2010, 53 – 58.
113 Podľa ARNETT, Jeffrey J. Adolescence and Emerging Adulthood: A Cultural Approach. Upper Saddle
River, NJ : Prentice Hall, 2004. ARNETT, Jeffrey J. (2015). ARNETT, Jeffrey J. Emerging adulthood. A theory
of development from the late teens through the twenties. In: American Psychologist 55(5), 2000, 469 – 480.
LACINOVÁ, Lenka – JEŽEK, Stanislav – MACEK, Petr (eds.). Cesty do dospělosti. Psychologické a sociální
charakteristiky dnešních dvacátníků. Brno : Masarykova univerzita, 2016. VASKOVICS, László. The
sociological theory of post-adolescence. In: Review of Sociology 11(1), 2001, 5 – 20.
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2. schopnosť samostatne sa rozhodovať, spoľahnúť sa na seba a svoj vlastný úsudok;
3. prijatie zodpovednosti za svoje názory, presvedčenia, rozhodnutia a správanie;
4. prijatie záväzkov, ktoré z nich vyplývajú;
5. vzájomná závislosť (interdependencia) – orientácia na dlhodobé vzťahy, či už
partnerské alebo iné;
6. zmierenie sa s normami – rizikové správanie, spojené s vymedzovaním sa voči
spoločenským normám a revolta voči nim má byť nahradená ich dospelejšou akceptáciou.
Dospelosť je v súčasnosti stále výraznejšie spájaná so psychosociálnym vývojom
dosiahnutým prostredníctvom individuálnych snáh, než iba s jej klasickými ukazovateľmi114.
Východiskom je predpoklad, že mladí ľudia by v procese dospievania mali dosiahnuť
psychosociálnu zrelosť. Vďaka nej dokážu fungovať ako dospelí členovia spoločnosti, vnímajú
samých seba ako dospelých a umožňuje im prijímať a konať autonómne a zodpovedne voči
sebe a ďalším osobám. Rozhodujúcim pri riešení otázok identity sa stáva vlastné konanie
v rôznych sférach a doménach života.
Na chvíľu sa vrátim k psychosociálnej zrelosti, ktorú Ellen Greenberger (1984)115
vymedzila pomocou dvoch hlavných domén: autonómie (schopnosti samostatného
fungovania) a sociálnej zodpovednosti (zodpovednosť vo vzťahu k ostatným, spoločenským
záväzkom, k celkovému blahobytu spoločnosti). Práve naplnenie očakávaní spájaných so
psychosociálnou zrelosťou predstavuje v súčasnosti aj podľa názoru samotných mladých
114 CÔTÉ, James E.. Arrested adulthood: The changing nature of maturity and identity. New York : New York
University Press, 2000.
115 GREENBERGER, Ellen. Defining psychosocial maturity in adolescence. In: Advances in Child Behavioral
Analysis and Therapy 3, 1984, 1 –37.
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ľudí jednu z najdôležitejších úloh pri prechode do dospelosti. Ide o rozvoj vlastnej identity,
chápaný ako vytvorenie stabilného sebaurčenia v dôležitých oblastiach života116. Nárast
výskumného záujmu – okrem rôznych sociálnych rolí spájaných s dospelosťou – aj
o skúmanie psychosociálnej zrelosti a identity, má takto ďalší dôležitý argument.

2.2
NOVÁ ŠPECIFICKÁ ETAPA V ŽIVOTEJ DRÁHE MLADÝCH
DOSPELÝCH
Pri identifikácii podmienok vytvárajúcich živnú pôdu pre výrazné zmeny súvisiace
s prechodom do dospelosti v súčasnosti a s utváraním špecifickej životnej etapy, ktorá
prepája adolescenciu s dospelosťou je pomerne veľká zhoda v tom, že ich korene musíme
hľadať v demografických zmenách, v zmenách na trhu práce a v systéme vzdelávania,
ktoré nastali v posledných dekádach117.
Ide o:
1. predĺženie obdobia štúdia a prípravy na povolanie, spojené najmä s expanziou
(masifikáciou) terciárneho vzdelávania;
2. premenu trhu práce (vysokú nezamestnanosť časti absolventov škôl a vo
všeobecnosti mladých dospelých; ich nestabilnú pozíciu na trhu práce – napríklad práca
116 ARNETT, Jeffrey J. (2000). MACMILLAN, Ross (Ed.). Constructing Adulthood. Agency and Subjectivity in
Adolescence and Adulthood. In: Advances in Life Course Research, Volume 11, 2006. PIOTROWSKI, Konrad –
BRZEZIŃSKA, Anna I. – LUYCKX, Koen. Adult roles as predictors of adult identity and identity commitment in
Polish emerging adults: Psychosocial maturity as an intervening variable. In: Current Psychology 39(1), 2018, 1 – 10.
117 ARNETT, Jeffrey J. (2015).
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na sekundárnom, nie na primárnom trhu práce, zmluvy na dobu určitú a ich reťazenie, častá
prekarizácie ich práce, ale aj stále sa zvyšujúce očakávania zamestnávateľov na flexibilitu
zamestnancov, ktorá znemožňuje harmonizáciu pracovného života s plánovaným partnerským
a rodinný životom);
3. absentujúce politiky podpory (nájomného) bývania pre mladých118. Pridáva sa k tomu
snaha jednotlivcov vyskúšať si životné možnosti, neochota alebo nemožnosť usadiť sa a prijať
záväzky spájané s dospelými sociálnymi rolami119.
Ide o faktory, ktoré napomáhajú k odkladaniu realizácie rodinných a nerodinných
prechodov do dospelosti do neskoršieho veku. Konkrétne, najčastejšie sa poukazuje na
odďaľovanie uzatvárania manželstva a rodičovstva do neskoršieho obdobia života mladých ľudí,
výraznú variabilitu partnerských zväzkov, rozšírenie rozpätia veku vstupu do zamestnania a vo
všeobecnosti neskorší nástup do stabilného zamestnania, nárast podielu študujúcej mládeže
na úrovni terciárneho vzdelávania, a takisto nárast počtu súčasne študujúcich a pracujúcich
mladých ľudí. Už teraz je asi evidentné, že postupne sa formujúca nová životná fáza sa netýka
všetkých mladých ľudí a jej rozšírenosť je do značnej miery podmienená socioekonomickými
faktormi a nastavením spomínaného vzdelávacieho systému, trhu práce, či široko ponímanej
sociálnej politiky. Bezpochyby sa však rozširuje počet mladých, ktorí spĺňajú kritéria pre
začlenenie sa do sociálnej kategórie mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v životnej etape
vynárajúcej sa dospelosti (emerging adulthood). Musíme len rozlíšiť, či je to pre nich dobrovoľný
alebo nedobrovoľný stav.

118 BECK, Ulrich (2004). POTANČOKOVÁ, Michaela. Rodina a životné dráhy mladých dospelých. In: Krivý, Vladimír
(Ed.). Ako sa mení slovenská spoločnosť. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2013, 89 – 127.
119 MACEK, Petr – BEJČEK, Josef – VANIČKOVA, Jitka. Contemporary Czech emerging adults. Generation growing
up in the period of social changes. In: Journal of Adolescent Research 22(5), 2007, 444 – 475.
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Americký vývojový psychológ Jeffrey Jensen Arnett odporúča koncepciu a termín
„vynárajúca sa dospelosť“ ako ideálne pre označenie a popísanie toho, čo sa deje v súčasnosti
s mladými ľuďmi v špecifickej životnej etape siahajúcej od obdobia neskorej adolescencie
až po koniec ich druhej dekády života. Vynárajúca sa dospelosť upozorňuje na to, že proces
prechodu do dospelosti musíme skôr začať vnímať ako novú životnú etapu. Arnett síce
vychádzal vo svojich úvodných zisteniach zo situácie v USA, ale jeho prístup si postupne
nachádza stále jasnejšie uplatnenie pri skúmaní života mladých ľudí naprieč rôznymi
krajinami všetkých kontinentov. Samozrejme, medzi situáciou v rôznych krajinách sú
identifikovateľné aj viac či menej výraznejšie diferencie, ale o základných charakteristikách
panuje zhoda. Dobrým ukazovateľom neustále narastajúceho výskumného záujmu o tému
prechodu do dospelosti a odbornej akceptácie konceptu vynárajúcej sa dospelosti je
interdisciplinárny medzinárodný vedecký časopis Emerging Adulthood120 (vychádza od roku
2013), ktorý sa primárne zameriava na pokrok v teórii, metodológii a empirickom výskume
vývoja a adaptácie mladých ľudí v veku od 18 do 29 rokov. Rovnako, ako činnosť Society for
the Study of Emerging Adulthood (SSEA)121, ktorá minulý rok (v roku 2021) organizovala už
desiatu výročnú konferenciu venovanú vynárajúcej sa dospelosti.
Medzi koncepcie, ktoré chcú popísať charakteristiky predlžujúceho sa obdobia
dospievania súčasnej mladej generácie, však nepatrí iba vynárajúca sa dospelosť. K ďalším,
ktoré reagujú na výraznú premenu stávania sa dospelým a akcentujú veľmi podobné
stránky dospievania, patria napríklad neskorá adolescencia (late adolescence), skorá (early

120 Časopis Emerging Adulthood je interdisciplinárne fórum, pokrývajúce klinickú, vývinovú a sociálnu
psychológiu a ďalšie spoločenské vedy, akými sú antropológia, psychiatria, verejná politika, sociálna práca,
sociológia, verejné zdravotníctvo a post-sekundárne vzdelávanie. Viac o časopise nájdete tu: https://journals.
sagepub.com/home/eax.
121 Viac o SSEA nájdete tu: http://www.ssea.org/about/index.htm.
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adulthood) či mladá dospelosť (young adulthood) a post-adolescencia (postadolescence)122.
Medzi jednotlivými koncepciami nachádzame rôzne nuanse, ja ich však budem pre účely
knihy využívať ako synonymá123. V texte budem uprednostňovať dva pojmy. Vynárajúcu sa
dospelosť, ktorá je aj ako teoretická koncepcia v súčasnosti najvýraznejšie prepracovaná
a viaže sa k nej množstvo empirických zistení a dôkazov. Ide o prístup, ktorý umožňuje
poukázať na dôležitosť zamerania pozornosti aj na subjektívnu, individuálnu stránku
formovania identity a vnímanie seba ako dospelého. Ďalším využívaným označením
špecifickej životnej etapy bude mladá dospelosť. Pričom obe evokujú skôr charakteristiky
mladého človeka (závislosť, neodpútanie sa atď.), vekovú blízkosť k mladosti a ešte nie úplný
dospelý status, ale na strane druhej stále jasnejšie v sebe nesú aj postupné „prerastanie“ do
dospelosti.
Pri vymedzení špecifickej životnej etapy spojenej s prechodom do dospelosti, ktorú
zažíva stále väčšia časť mladých ľudí124, sa prihliada na niekoľko vymedzujúcich kritérií:
vek (najčastejšie medzi 18 až 30 rokmi života jednotlivcov), prevzatie charakteristických
sociálnych rolí a dosiahnutie určitého stupňa osobnej zrelosti125. Často sú pertraktované
charakteristiky na úrovni:
122 BYNNER, John. Rethinking the Youth Phase of Life Course: The Case for Emerging Adulthood? In: Journal
of Youth Studies 8(4), 2005, 367 – 384. GALLAND, Olivier. Adolescence, Post-Adolescence, Youth: Revised
Interpretations. In: Revue française de sociologie 44(5), 2003, 163 – 188. GOLDSCHEIDER, Frances K. – WAITE,
Linda J. New Families, No Families? The Transformation of the American Home. Berkeley : University of California
Press, 1991. VASKOVICS, László (2001).
123 O rozdieloch medzi nimi napríklad ARNETT, Jeffrey J. (2015: 20 – 22).
124 LIEFBROER, Aart C. – TOULEMON, Laurent (2010).
125 Osobná zrelosť sa najčastejšie vymedzuje prostredníctvom prijatia plnej osobnej a občianskej zodpovednosti;
ekonomickej nezávislosti; rozvinutia osobných záujmov; ustanovenia vzťahu k životnému partnerovi; prijatia
rodičovskej roly a prispôsobenia sa starnúcim rodičom (Langmeier – Krejčířová, 2006: 169). LANGMEIER, Josef –
KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha : Grada, 2006.
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1. individuálnej – upevnenie osobnej
dospelého, spresnenie osobných cieľov;

identity dospelého, identifikácia s rolou

2. intímnych vzťahov – nezávislosť na rodičoch, partnerstvo, založenie vlastnej rodiny,
prispôsobenie sa starnúcim rodičom a kvalitatívna zmena vzťahu k nim126;
3. pracovnej oblasti – predbežná voľba povolania a postupné získanie určitej pracovnej
zodpovednosti a zamestnaneckej pozície.
Môžeme rozlíšiť dospievanie zo psychologického hľadiska ako samostatné vývojové
obdobie v živote jednotlivca a z pohľadu sociológie ako proces získania statusu a identity
dospelého. Tieto procesy však nie je vôbec jednoduché časovo presne ohraničiť. Dospievanie
sa rozširuje oboma smermi – skracuje sa doba detstva a odďaľuje doba plnej dospelosti127.
Z biologického hľadiska deti dospievajú skôr asi o jeden mesiac behom každej dekády.
Začiatok telesného a duševného dospievania je rýchlejší, ale pre dosiahnutie všetkých
náležitostí spájaných s dospelosťou je stále nutnejšie mať k dispozícii viac času. V súčasnosti
sú vysoké najmä nároky kladené na dospelého jednotlivca a ukazuje sa, že obdobie vyhovenia
týmto nárokom sa neustále predlžuje. Sociológia a psychológia rozčleňuje dospelý vek
do rôznych špecifických etáp. Upozorňuje sa na pomerne veľkú ľubovôľu pri jeho členení.
Ako prvá etapa sa väčšinou vymedzuje skorá alebo mladá dospelosť. Ide o obdobie života
jednotlivcov, ktoré bude aj našim záujmom. Môžeme ju zasadiť medzi obdobie adolescencie
(do 18 rokov) a plnej dospelosti (od 30 rokov). Zatiaľ čo pre adolescenciu vieme nájsť pomerne
normatívne stanovené charakteristiky a vzorce správania, tak pre vynárajúcu sa dospelosť
a dospelosť tomu tak už nie. Samotná dospelosť už nie je definovaná určitými hranicami
126 Jeffrey Arnett (2015) v tejto súvislosti hovorí o novom vzťahu s rodičmi, ktorý charakterizuje opisom „od
konfliktu k spojenectvu“.
127 LANGMEIER, Jozef – KREJČÍŘOVÁ, Dana (2006).
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v podobe jasne akceptovaných a rámcujúcich životných udalostí. Hranice dospelosti sú
definované skôr nejasne a sú výsledkom postupného objavovania a experimentovania.
Oproti minulosti je dnes dospievanie procesom do značnej miery individualizovaným
a slobodným, na druhej strane je jeho výsledok stále viac neistý128. Vynárajúca sa dospelosť
je aj z tohto dôvodu pomerne ťažko úplne jednoznačne uchopiteľná.
Ide o mladých ľudí, ktorí už nie sú adolescentmi, ale nespĺňajú ešte všetky kritériá na
to, aby mohli byť považovaní za dospelých. Zdá sa, že sa nachádzajú v akejsi prechodnej
fáze. V procese dospievania má stále dôležitejšiu úlohu táto špecifická životná etapa,
ktorá sa zakliesňuje medzi adolescenciou a dospelosť129. Takýmto spôsobom je prepísané
štandardné členenie životnej dráhy a doplnené o novú životnú etapu. V neskoro-moderných
spoločnostiach následne dospievanie mladého človeka pozostáva z nasledujúcich fáz:
detstvo – adolescencia – vynárajúca sa dospelosť (mladá dospelosť) – dospelosť. Vynárajúca
sa dospelosť je výsledkom dlhšieho spoločenského procesu a poukazuje na významné
zmeny, ktoré z mládeže v moderných spoločnostiach vytvorili mladých dospelých neskoromoderné spoločnosti130.
Od mladého človeka sa očakáva, že u neho dochádza k rozvoju schopností a vlastností
nutných k dosiahnutiu plnej dospelosti a vykonávaniu očakávaných dospelých sociálnych
rolí. Ide o postupné prebranie zodpovednosti za seba a o nezávislé rozhodovanie, ktoré
prispievajú k tomu, že sa jedinec stane nezávislým a sebestačným. Pre mladých ľudí
nachádzajúcich sa v období vynárajúcej sa dospelosti pritom platí, že síce opustili obdobie
úplnej závislosti typické pre detstvo a adolescenciu, ale ešte neprijali zodpovednosť
128 HOFREITER, Roman – DŽAMBAZOVIČ, Roman (2020).
129 VASKOVICS, László (2001).
130 SOMLAI, Péter – BOGNÁR, Virág – TÓTH, Olga – KABAI, Imre (2007).
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očakávanú v dospelosti a ani sami sa ešte za dospelých nepovažujú131. Vždy majú na výber
na ceste za dospelosťou z množstva možností. Jeffrey Arnett (2000) popisuje vynárajúcu
sa dospelosť ako obdobie, kedy sa mnoho rôznych ciest zdá možných, kedy je ešte
málo vecí úplne rozhodnutých a možnosť vyskúšať ponúkané príležitosti je väčšia, ako
v akejkoľvek inej fáze života. Ide o obdobie života relatívnej nezávislosti od normatívnych
očakávaní a predĺženie psychosociálneho moratória viažuceho sa s mladosťou. V tomto
prípade sa núka využiť konštatovanie Erika Eriksona (2002)132, že v období „predlžujúcej
sa adolescencie“ je práve vďaka psychosociálnemu moratóriu garantované, že si mladí
ľudia nájdu prostredníctvom voľného a nesankcionovaného experimentovania s rôznymi
sociálnymi rolami svoje miesto v spoločnosti. Vďaka moratóriu sa otvára priestor, v ktorom
je umožnené správať sa nonkonformne (až deviantne) a pre ktorý je charakteristická
vyššia miera tolerovania takéhoto správania zo strany spoločnosti. Správanie mladých
dospelých je miernejšie a zhovievavo posudzované a tolerančný limit pri jeho rôznych
prejavoch je pomerne široký. Dospelá populácia reflektuje toto obdobie ako určitú fázu
skúšania a experimentovania, ktorá má iba dočasný charakter. Psychosociálne moratórium
je psychosociálne štádium medzi detstvom a dospelosťou, medzi morálkou, ktorú sa
ako dieťa naučilo a etikou, ktorú má rozvíjať ako dospelý (tamže: 239). Erikson vzťahoval
svoje pozorovanie na mládež moderných (industriálnych) spoločností, ale jeho zistenie
sa o niekoľko dekád neskôr týka stále rozrastajúcejšej sa skupiny mladých dospelých
aj v neskoro-moderných spoločnostiach. Hlavnou vývojovou úlohou dospievania je
pritom podľa spomínaného autora hľadanie vlastnej identity133, ktorú môžeme popísať

131 ARNETT, Jeffrey J. (2000).
132 ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Praha : Argo, 2002.
133 ERIKSON, Erik H. Osm věků člověka. Praha : Propsy, 1996.
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prostredníctvom dvoch prvkov – výberu a záväzku134. Moratórium následne charakterizuje
vysoká úroveň výberu z ponúkaných alternatív a nízka úroveň záväzkov. Domnievam sa, že
pre psychosociálne moratórium platí, že síce má iba dočasný charakter, ale ten sa postupne
neustále predlžuje.
Jeylan Mortimer a Reed Larson (2002)135 hovoria o „rozmazanom vekovom statuse“,
ktorý charakterizuje mladých dospelých vo vynárajúcej sa dospelosti. Mladí ľudia v niektorých
ohľadoch už prebrali zodpovednosti dospelého (napríklad sa stali rodičmi), ale v iných situáciách
sú stále adolescenti (napríklad zostali bývať v spoločnej domácnosti so svojimi rodičmi a sú ešte
stále od nich finančne závislí)136. Ide o obdobie čiastočnej závislosti (semi-dependency)137, ktorá
je posilňovaná legislatívou a kultúrnymi normami. Jana Havlíková (2010)138 si kladie otázku,
či je ešte vôbec možné hovoriť o mladosti a dospelosti ako o odlišných životných fázach. Na
jednej strane totiž mladí ľudia prijali sociálne roly predtým typické buď pre mladosť alebo pre
dospelosť (študujú aj pracujú a niektorí sú aj rodičmi); na strane druhej niektoré vývojové úlohy
na psychosociálnej rovine, ktorých realizácia bola predtým načasovaná do obdobia mladosti,
pretrvávajú do dospelosti. Najmä ide o proces ustanovenia vlastnej identity, ktorého zavŕšením
končila fáza mladosti a ktorý v súčasnosti pokračuje a je súčasťou dospelosti v podobe nikdy sa
nekončiacej životnej úlohy.
134 MARCIA, James E. Ego identity status: Relationship to change in self-esteem, „general maladjustment“, and
authoritarianism. In: Journal of Personality 35(1), 1967, 119 – 133.
135 MORTIMER, Jeylan T. – LARSON, Reed W. (eds.). The Changing Adolescent Experience Societal Trends and the
Transition to Adulthood. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
136 HAVLÍKOVÁ, Jana. Přechod do dospělosti dlouhodobě nezaměstnanych absolventů učebních oborů z Brna
a okolí. In: Sociologický časopis 46(1), 2010, 73 – 99.
137 FURLONG, Andy – CARTMEL, Fred (2007).
138 HAVLÍKOVÁ, Jana (2010: 76).
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Nová etapa v životne mladých ľudí reaguje na predĺženie obdobia psychosociálneho
moratória. Môžeme ju vnímať ako most medzi adolescenciou a plnou dospelosťou139. Je
pre ňu charakteristický „rolový mix“, t. j. výkon sociálnych rolí typických tak pre mladosť ako
aj dospelosť; rastúca individualizácia a variabilita možných podôb jej usporiadania a posun
tranzície do dospelosti, do vyššieho chronologického veku. Takéto zhrnutie však ešte stále
nevyčerpáva všetky charakteristické znaky vynárajúcej sa dospelosti.
Jeffrey Arnett (2015: 9-17)140 identifikuje päť základných vnútorných znakov typických
pre toto obdobie života, ktoré podrobnejšie popíšem.
Ide o:
1. skúmanie identity (identity exploration),
2. nestabilitu/nestálosť (instability),
3. zameranie na seba (self focused),
4. pocit medzi (feeling in between),
5. príležitosti/optimizmus (possibilities/optimism).
Skúmanie identity síce začína už v období adolescencie, avšak pokračuje aj v neskoršom
období dospievania a Arnett práve vynárajúcu sa dospelosť nazýva vekom formovania
identity. Zo psychologického hľadiska ide o obdobie, v ktorom sa sociálne schopnosti
ešte len utvárajú, zmysel pre zodpovednosť sa vyvíja a hodnotový systém jedinca
sa kryštalizuje. Tento proces sa zosilňuje práve v období po ukončení strednej školy
139 ARNETT, Jeffrey J. Learning to stand alone: The contemporary american transition to adulthood in cultural
and historical context. In: Human Development 41(5/6), 1998, 295 – 315.
140 ARNETT, Jeffrey J. (2015).

64

a pokračuje u dvadsiatnikov. Ide o prvý a asi najdôležitejší znak vynárajúcej sa dospelosti
– o postupné zodpovedanie otázok, ktoré si mladí ľudia často v danom období kladú: „Kto
som?“ a „Čo chcem v živote dosiahnuť?“. Mladí ľudia preskúmavajú rôzne oblasti svojho
života, ale predovšetkým sa to týka dvoch oblastí. Sú nimi láska (milostné vzťahy) a práca.
Súčasťou života mladých ľudí v čase dospievania je fluktuácia v zamestnaní a vo vzťahoch.
Môžeme to interpretovať ako obdobie skúšania a hľadania správnej konštelácie, ale môže
to byť aj vynútená a nechcená životná skúsenosť. Experimentovanie v období adolescencie
má odlišné kontúry a charakteristiky, ako v tomto neskoršom období. Jeffrey Arnett tu
nadväzuje na Eriksona (2002) a upozorňuje, že už v období adolescencie dochádza k prvým
iniciáciám v oblasti lásky a práce. Mnohí zažívajú prvé skúsenosti s romantickými vzťahmi
a partnerstvami a získavajú svoje prvé intímne, sexuálne skúsenosti. Adolescentná láska má
141
tendenciu byť nezáväznou a prechodnou . Otázka, ktorú si adolescenti kladú, by mohla
znieť: „S kým by som bol rád, tu a teraz?“. Až v období vynárajúcej sa dospelosti si začínajú
mladí ľudia klásť seriózne otázky smerujúce k výraznejšej intímnosti a implicitnejšie otázky
smerujúce k identite. Cieľom vzťahu už nie je zábava, ale hlbší vzťah a stabilnejší zväzok,
ktorý znamená záväzok. Otázka je: „S akou osobou chcem vytvoriť dlhodobé partnerstvo?
Aké kvality (vlastnosti) sú naozaj dôležité v celoživotnom partnerskom vzťahu, v ktorý
dúfam?“. Reakciou je snaha nájsť vyhovujúceho životného partnera či partnerku, čo však
v prípade väčšiny mladých ľudí znamená „absolvovať“ niekoľko partnerských vzťahov. Ich
forma môže byť rôznorodá, ale stále rozšírenejšou sa stáva „skúška partnerstva“ v podobe
kohabitácie (nezosobášeného spolužitia)142. Často zdôrazňovanou charakteristikou
141 FURMAN, Wyndol – BROWN, Bradford B. – FEIRING, Candice. The development of romantic relationship in
adolescence. New York : Cambridge University Press, 1999.
142 HOFÄCKER, Dirk – CHALOUPKOVÁ, Jana. Patterns of Family Life Courses in Europe – between
Standardisation and Diversity. A Cross-national Comparison of Family Trajectories and Life Course Norms in
European Countries. In: Comparative Population Studies 39(3), 2014, 559 – 586.
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partnerských vzťahov v súčasnosti je ich nestabilita a krehkosť143. Do istej miery strácajú
väzbu k dlhodobej perspektíve a stávajú sa prechodnými epizódami v živote človeka144. Podľa
Athonyho Giddensa (2012)145 je základným stavebným kameňom moderných partnerstiev
zdieľaná intimita. Vzťahy založené na intimite, vzájomnej príťažlivosti, láske a emóciách
sú však paradoxne, ako poznamenáva Ivan Chorvát (2009), podstatne nestabilnejšie
v porovnaní so vzťahmi, ktorých základom bol záväzok a povinnosť. Prevažovať začínajú
tzv. čisté vzťahy, ktoré sú očistené od nánosu zodpovednosti voči ďalšej osobe a, ako
konštatuje Giddens (2012), existujú len tak dlho, pokiaľ sú toto uspokojenie partnerom
schopné poskytovať. Nároky na partnera/partnerku a intímny vzťah sa výrazne zvýšili a je
ich stále ťažšie naplniť a vyhovieť očakávaniam. V prípade práce je obdobie vynárajúcej sa
dospelosti v znamení rôznych študijných a pracovných možností a príležitostí s cieľom nájsť
vysnívané, ideálne zamestnanie, ktoré sa stane zmyslom života. Práca má byť vyjadrením
identity, jej dôležitou súčasťou a nemá byť iba zdrojom obživy. Je stále ťažšie a aj dlhšie
však trvá nájsť si zamestnanie, ktoré by spĺňalo takéto (vysoké) požiadavky, očakávania
a predstavy – problémom je nájsť si vôbec nejakú prácu. Relevantným ukazovateľom je
vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá je napríklad v Európe dvakrát vyššia,
ako v iných vekových skupinách. Podľa údajov Eurostatu dosahovala napríklad v roku
202o miera nezamestnanosti mladých ľudí (veková kohorta 15-24 roční) v EÚ – 16,9 %,
kým celková miera nezamestnanosti v rovnakom období dosahovali 7,1 %. Na Slovensku je
problém ešte vypuklejší nakoľko v rovnakom roku bola miera nezamestnanosti mladých ľudí
19,3 % v porovnaní so 6,7 % mierou celkovej nezamestnanosti (podľa Výberového zisťovania
143 CHORVÁT, Ivan. Krehké vzťahy? Poznámky k premenám intimity. In: Sociální studie 6(4), 2009, 25 – 42.
144 ECKEROVÁ, Lucia. Singles, nezáväzné známosti a partnerské vzťahy. In: Hofreiter, Roman – Džambazovič,
Roman (eds.). Zamerané na mladých ľudí: Aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na
Slovensku. Banská Bystrica : Belianum, 2020, 74 – 99.
145 GIDDENS, Anthony (2012).
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pracovných síl). Neistota práce z hľadiska hrozby jej straty, nezamestnanosť a neschopnosť
nájsť si novú prácu, či prácu vyhovujúcu kvalifikácii a predstavám, je demoralizujúca
a frustrujúca skúsenosť146. Opäť sa núka porovnanie s adolescentmi, ktorí majú skúsenosť so
zamestnaním, ale je to najčastejšie práca iba na čiastočný úväzok a má charakter sezónnej
práce v službách. Ich výber a vykonávanie nesúvisí s prácou, ktorú očakávajú adolescenti
v dospelosti a majú tendenciu vidieť svoju prácu nie ako prípravu na povolanie, ale ako spôsob
získať finančné prostriedky na podporu svojich oddychových aktivít (napr. na vstupenky do
kina, na koncerty, návštevu reštaurácií a barov, oblečenie, cestovanie atď.)147. Mladí ľudia
v súčasnosti si stále jasnejšie uvedomujú, že pre získanie ich vysnívanej práce je nevyhnutné
štúdium, ktoré síce možno nebude výťahom (mobilitným kanálom, ktorý umožní sociálny
vzostup), ale aspoň poistkou, ak by som parafrázoval názov knihy Jána Kellera a Lubora
Tvrdého (2008)148. Aj tu sa experimentovanie ukazuje napríklad v tom, že študenti hľadajú
svoje smerovanie. Ak nie sú spokojní, resp. ak po niekoľkých semestroch štúdia na vysokej
škole zisťujú, že im zameranie štúdia nevyhovuje, začínajú so štúdiom v inom odbore, alebo
sa vracajú po prerušení, ktoré vyplnili inou aktivitou (napríklad prácou či cestovaním). Mladí
ľudia sa odpútavajú od svojich rodičov, ale zároveň ešte nehľadajú nové formy záväzkov,
akými sú manželstvo alebo rodičovstvo, či stabilná práca. Majú možnosť skúšať rôzne formy
práce či vzťahov. Sú nútení nájsť svoju identitu medzi množstvom ponúkaných stratégií
a možností149. Nadväzujú nové partnerské vzťahy a začínajú si vytvárať vlastný názor na
spolužitie a partnerstvo. Objavujú hodnoty partnerstva, ale aj vlastnosti či schopnosti,
146 ARNETT, Jeffrey J. The long and leisurely route: Coming of age in europe today. In: Current History 106(698),
2007, 130 – 136.
147 ARNETT, Jeffrey J. (2015).
148 KELLER, Jan – TVRDÝ, Lubor. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha : SLON, 2008.
149 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Praha : SLON, 2010.
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ktoré budú u svojho budúceho partnera pokladať za najdôležitejšie. Podľa žurnalistky Gail
Sheehy (1976)150 môžeme v období mladej dospelosti identifikovať dve vekové kohorty.
„Skúšajúcich dvadsiatnikov“ (trying twenties) charakterizuje konfrontácia s otázkami: „Ako
vstúpiť do sveta dospelých, čo robiť a kam sa zaradiť?“. Títo mladí „testujú život“. Skúmajú
a skúšajú správanie, kým si vyberú to, ktoré im bude čo najviac vyhovovať a s ktorým budú
spokojní. Nezakotvia na jednom mieste, ale sú v neustálom pohybe – v akomsi prechodnom
štádiu dočasnej dospelosti. Usilujú sa o formovanie zavedených ciest vo svojom živote.
Nasledujúcu vekovú kohortu tvoria tzv. „chytení tridsiatnici“ (catch thirties), ktorí sa zbavili
ilúzií a nachádzajú sa v období, keď je čas niečo urobiť a prehĺbiť životné záväzky. Autorka
píše v jednej zo svojich neskorších kníh o revolúcii v životnej dráhe súčasných mladých ľudí,
ktorá súvisí s dlhším trvaním dospievania, kedy sa dospelosť začína až okolo 30. rokov života
jednotlivca151. Zaujímavým je v tejto súvislosti príspevok, nedávno uverejnený v časopise
American Psychologist, v ktorom autorky a autori píšu o období medzi 30. a 45. rokom
života súčasných dospelých ako o etablovanej, pevne stanovenej dospelosti (established
adulthood)152. Stále viac dostupných údajov a následne možností analýzy umožňujú lepšiu
špecifikáciu aj dospelosti, resp. strednej dospelosti (middle adulthood), či stredného veku
(midlife)153. Zdá sa, že prechod do dospelosti, ktorý sa odohráva v neskoršom veku, takto
mení aj samotné fázovanie a charakter dospelosti.

150 SHEEHY, Gail. Passages. Predictable Crises of Adult Life. New York : E. P. Dutton and Company, 1976.
151 SHEEHY, Gail. New Passages: Mapping Your Life Across Time. New York : Random House, 1995.
152 MEHTA, Clare M. – ARNETT, Jeffrey J. – PALMER, Carlie G. – NELSON, Larry J. Established Adulthood: A New
Conception of Ages 30 to 45. In: American Psychologist 75(4), 2020, 431 – 444.
153 LACHMAN, Margie E. – TESHALE, Salom – AGRIGOROAEI, Stefan. Midlife as a pivotal period in the life
course: Balancing growth and decline at the crossroads of youth and old age. In: International Journal of Behavioral
Development 39(1), 2015, 20 – 31.
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Nestabilita spomínaného obdobia životnej dráhy nadväzuje na skúmanie
a objavovanie identity a je s ňou previazaná. Nestálosť je prirodzeným dôsledkom hľadania
a experimentovania. Mladí ľudia si vytvárajú plány, ktoré však v prípade, že im prestanú
vyhovovať, začnú meniť. Súčasťou ich dospievania je fluktuácia nielen v už spomínaných
vzťahoch či štúdiu, ale i v bývaní či zamestnaní154. Menia svoje rozhodnutia a „smer“
v týchto oblastiach pomerne často a prudko. Žiadna z volieb nemusí byť definitívna. Nič
nie je isté, všetko sa dá zmeniť, vymeniť či zameniť. Štúdium sa môže hocikedy zanechať,
prerušiť či zmeniť odbor. Sexuálne vzťahy nie sú viazané na manželstvo a na stáleho
partnera/partnerku. Bývanie je obyčajne vnímané ako dočasné (študentské domovy,
ubytovne, podnájmy samostatne alebo aj s ďalšími osobami) a mladí dospelí sa stále
častejšie vracajú po „epizóde samostatnej domácnosti“ pod ochranné krídla rodičov do
rodičovských obydlí. A práca? Kto dlhodobo zostáva u jedného zamestnávateľa, je často
vnímaný ako ten, kto ustrnul, nehľadá výzvy, nechce sa zlepšovať a pod. Ako vidíme, ide
o obdobie skúšania, hľadania správnej konštelácie, čo vedie k tekutosti života mladých
ľudí155. Experimentujú v rôznych oblastiach a majú skúsenosti s pohybom do a z rôznych –
s rodinou, partnerstvom, prácou súvisiacich – sociálnych rolí a statusov bývania. V súvislosti
s rezidenčným osamostatnením Barbara Mitchell (2006)156 hovorí o mladých ľuďoch ako
o typických predstaviteľoch bumerangového veku (boomerang age). Naráža tým na neúplne
odpútaných dospelých (imcompletely lauched adults) a tzv. bumerangové deti157, vracajúce
154 ARNETT, Jeffrey J. (2000).
155 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. Praha : Mladá fronta, 2002.
156 MITCHELL, Barbara A. The Boomerang Age: Transitions to Adulthood in Families. New Jersey : Aldine
Transaction, 2006.
157 MITCHELL, Barbara A. – GEE, Ellen M. „Boomerang Kids“ and Midlife Parental Marital Satisfaction. In: Family
Relations 45(4), 1996, 442 – 448. FARRIS, Nicole D. Boomerang Kids: The Demography of Previously Launched Adults.
Cham : Springer, 2016.
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sa späť do rodičovského domu po ich počiatočnom rezidenčnom odpútaní sa a vstupe
do sveta dospelých. Ide o ukazovateľ, ktorý potvrdzuje tézu o jednoznačne spomalenom
stávaní sa nezávislým od rodičov v prípade súčasnej mladej generácie.
Na jednej strane je možnosť experimentovať vzrušujúcim zážitkom, ale na
strane druhej prináša aj neustály stres. Ide o širší fenomén, v spoločenských vedách často
pertraktovaných dôsledkov premeny modernej spoločnosti na neskoro-modernú, a tou
je strata životných istôt jednotlivcov, ktoré ovplyvnili vznik novej životnej etapy mladých
dospelých. Ide o osudovú premenu ich životnej dráhy, príslušnosti a osobnej identity158.
Zygmunt Bauman159 špecifikuje nový typ neistoty prostredníctvom neobmedzených možností
s množstvom príležitostí a šancí. Kým v „tradičnej“ neistote ľudia nepoznajú prostriedky
k dosiahnutiu cieľa, v novom type nie je známy cieľ samotný. Je len málo predurčeného,
ešte menej neodvolateľne daného a minimum takých vecí, ktoré sú nezvratné. Jednoducho,
všetko musí ostať tekuté a plynulé. Život je plný príležitostí, čím ponúka slobodu a neustálu
voľbu. Súčasnú spoločnosť často vnímame ako spoločnosť volieb, v ktorej všetko závisí len
od snahy jednotlivca a jeho rozhodnutia. Predpokladá sa, že rozhodovanie je individuálne
(ide o rozhodovanie kalkulujúceho, racionálneho indivídua). Takáto reflexia situácie zakrýva
minimálne dve skutočnosti: 1. voľby nie sú umožnené všetkým, resp. šance na naplnenie
voľby nie sú rovnaké pre všetkých (zakrývanie sociálnych nerovností); 2.v sociálnom konaní
nachádzame zákonitosti a hromadné tendencie (zakrývanie determinovanosti správania
sociálnymi štruktúrami a vonkajšími podmienkami).
Súčasný svet je svetom univerzálnej flexibility, nutnej a bezvýchodiskovej neistoty,
ktorá ovplyvňuje všetky aspekty života jednotlivca. Práve v takejto dileme žije súčasná
158 MACHÁČEK, Ladislav. Kapitoly zo sociológie mládeže: občianska participácia mládeže ako výchova
k občianstvu. Trnava : UCM, 2002.
159 BAUMAN, Zygmunt. Život ve věku nejistoty. Praha : ACADEMIA, 2008.
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mládež pochádzajúca z vyššej a strednej triedy: má nespočetne veľa možností, kam sa na
životnej ceste vybrať, kým sa stať a čo zažiť. Cieľov môže byť niekoľko, neustále sa môžu
meniť a byť prispôsobené situácii a predstavám. Ako ďalej píše Bauman (2008), veľké
množstvo príležitostí, stav nedokončenosti, nenaplnenia, neistoty a neurčitosti môže
jednotlivcov natoľko pohltiť, až vyvolajú stav úzkosti a strachu160. Jeho opak však tiež
neprináša spokojnosť. Vylučuje to, čo sloboda vyžaduje, aby zostávala otvorenou. Stav
dokončenosti – ak už človek niekým je – znamená pre neho uzavretie hry a dokončenie
možností. Rovnako však môže pociťovať úzkosť z toho, že si zle vybral a možno nezvolil
správny cieľ, ktorým mal byť stav dokonalosti a pocit spokojnosti. Anthony Giddens (2010)161
tvrdí, že v období reflexívnej modernity, kde jednotlivec neustále monitoruje vlastné
správanie a jeho kontext, človek konštruuje seba samého ako reflexívny projekt a je nútený
nájsť svoju identitu medzi množstvom stratégií a ponúkanými možnosťami. Pričom ničím si
nemôžeme byť istí a sociálny život a sociálne praktiky sú neustále overované a pretvárané
vo svetle nových informácií o týchto praktikách samých. Sloboda v konečnom dôsledku
znamená aj zneistenie a nestabilitu, čo kladie na mladých ľudí veľké nároky.
Na aktívnu úlohu jednotlivca pri formovaní vlastnej identity a otvorenosť jeho biografie
v období výraznej individualizácie upozorňuje aj Ulrich Beck (2004)162. Biografia jednotlivca
je otvorená, nakoľko závisí z veľkej časti na jeho rozhodnutiach a je daná všetkým ako
úloha, ktorú musia svojím konaním realizovať. Aj on poukazuje na zvýšenie životných
možností, ktoré je jednotlivec nútený sám vytvárať alebo si z nich vyberať. Ľudia sú na
160 Neistota totiž môže vyústiť až do problémového správania. Rozlišujeme dve základné formy: externé
(antisociálne, deviantné správanie) a interné (skľúčenosť, depresie, deprivácia, izolácia, nízke sebahodnotenie
a sebadôvera). Viditeľné sú pritom pomerne typické rodové odlišnosti. Kým sú ženy (dievčatá) náchylnejšie
k interným formám, tak u mužov (chlapcov) sa častejšie prejavujú externé formy problémového správania.
161 GIDDENS, Anthony (2010: 112).
162 BECK, Ulrich (2004).
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jednej strane oslobodení od nátlaku a kontroly tradičných štruktúr a inštitúcií. Typické je to
práve pre mladých, ktorí sú nezaťažení natoľko minulosťou a ľahšie prijímajú a prispôsobujú
sa všetkému, čo je nové. Sami často zmenu vyhľadávajú. Na druhej strane sú však nútení
orientovať sa vo svete sami, spoľahnúť sa na vlastné rozhodnutia, mať väčšiu zodpovednosť,
jednoducho starať sa sami o seba. Vo vytváraní životných plánov teda získavajú mladí ľudia
vysoký stupeň autonómnosti a možnosť voľby. Všetko sa ale odohráva v nestabilnom,
neistom sociálnom kontexte, v ktorom je sociálna pozícia mladého dospelého dočasná
a neurčitá najmä preto, že istota realizácie zásadných životných plánov v budúcnosti
neexistuje.
Primárnym zdrojom identity môžu byť individuálne životné projekty, ktoré je možné
dlhodobo plánovať. Na konci tejto cesty sa človek stane dospelým s rôznymi záväzkami (aj
keď v súčasnosti už často zrušiteľnými). Dospievanie v konečnom dôsledku znamená stratu
tekutosti a flexibility a človek je viac uviazaný. Okrem toho, v každej slabej chvíli sa môže
objaviť otázka: Vybral som si dobre? Veľa mladých ľudí sa preto snaží predĺžiť obdobie
dospievania čím viac, aby ešte nemuseli urobiť záväzné rozhodnutia (napr. vstup na trh práce,
začiatok samostatného života bez rodičov alebo založenie rodiny) a mohli zostať v stave
určitej nedokončenosti alebo už spomínanom rozmazanom statuse. Na druhej strane je
veľké množstvo takých mladých ľudí, ktorí by radi nasledovali normálne biografie, ako na to
poukázal Ulrich Beck (2004). Transformácia trhu práce, školstva, sobášneho a partnerského
trhu im v tom však zabraňuje. Niektorí mladí dospelí teda majú skôr vonkajšie (ekonomické)
dôvody na to, aby odďaľovali kroky, ktoré vedú k samostatnému, dospelému životu.
Zameranie sa na seba samého je ďalší z vymedzujúcich znakov vynárajúcej sa dospelosti
a neexistuje snáď žiadne obdobie života v súčasnosti, ktoré by to viac umožňovalo. Deti
a adolescenti sú zameraní na seba svojím vlastným spôsobom a majú vždy vo svojej
blízkosti rodičov, učiteľov, zvyčajne aj súrodencov a ďalších dospelých, ktorí ich aspoň
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z časti kontrolujú a monitorujú ich správanie, riešia veci za nich, nútia ich dodržiavať
pravidlá a štandardy a stanovujú normy správania163. Život dospelého je zas štruktúrovaný
partnerom, zamestnávateľom, či vlastnými deťmi. V partnerstve musia koordinovať
aktivity, vyjednávať o povinnostiach a požiadavkách na nich kladených. Dieťa, ktoré má
byť milované a po všetkých stránkach zabezpečené, potrebuje pozornosť, energiu a čas.
Zamestnávateľ ho neustále kontroluje pri plnení povinností a vyzýva k zlepšeniu, ktoré má
priniesť úspech zhmotnený v kariérnom raste, alebo aspoň v istote zamestnania. Vyžaduje
to v menšej či väčšej miere neustále podriadenie sa predstavám a požiadavkám ostatných.
Zameranie sa na seba samého nemá mať v prípade mladých ľudí negatívnu konotáciu.
Účelom daného obdobia má byť dosiahnutie samostatnosti, učenie sa sebestačnosti, ktoré
je súčasťou rozvoja a upevňovania autonómie. Samozrejmým krokom k ich dosahovaniu je
vymanenie sa spod vplyvu rodičov a iných autorít. Prejavom uvedomenia si nutnosti tohto
kroku je potreba vziať svoj život do vlastných rúk a samostatne riešiť svoje problémy164.
Mladý človek sám preberá zodpovednosť za seba a za svoje rozhodnutia. Autonómiu
pritom nemusíme chápať ako „oslobodenie sa“ od vplyvu ostatných a od detskej závislosti
na rodičoch, ale aj ako „oslobodenie sa“ k vlastnému rozhodovaniu, k vlastným cieľom
a taktiež záväzkom165. Je to o to zložitejšie, že je prítomná neustála možnosť, resp.
nutnosť rozhodnúť sa sám, a to aj v prípade, ak sú „poradcovia“ nablízku. Zameraním sa
na seba a postavením seba na piedestál pri rozhodovaní mladí ľudia lepšie pochopia, kto
sú, čo a ako chcú od života dosiahnuť, rozvíjajú zručnosti pre následné bezproblémové
zvládnutie každodenných výziev a začínajú budovať základ pre svoje dospelé životy.
163 ARNETT, Jeffrey J. (2015).
164 LACINOVÁ, Lenka – JEŽEK, Stanislav – MACEK, Petr (2016).
165 LACINOVÁ, Lenka – JEŽEK, Stanislav – MACEK, Petr (2016: 28).
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Samozrejme, rozhodnutia nemusia byť len racionálne a nepredchádza im vždy kalkulácia,
t. j. zvažovanie plusov a mínusov realizácie rozhodnutí. V období vynárajúcej sa dospelosti
sú jednotlivci najmenej závislí na požiadavkách inštitúcií a spoločenských očakávaniach
a je iba málo striktných každodenných povinností a záväzkov voči ostatným, s ktorými sú
mladí dospelí konfrontovaní166. Je to vrcholné obdobie slobody a nejde pritom o sebectvo
či sebastrednosť167. Na rozdiel od adolescentov sú mladí dospelí menej egocentrickí, viac
empatickí a sú schopní vnímať perspektívu druhých ľudí. Zameranie sa na seba je takto
vlastne podmienkou pre prijatie budúcich záväzkov k druhým. Dobre to dokresľuje zmena
vzťahu k rodičom. Mladí dospelí ich posudzujú stále menej kriticky a vnímajú ich ako osoby
s hodnotami a potrebami podobnými ich vlastným. Je to cesta hľadania samého seba
a nevyhnutný krok ešte predtým, ako sa mladí dospelí zaviažu k trvalému vzťahu k iným
osobám, v milostných vzťahoch a v práci. Môžeme ju charakterizovať ako smerovanie
od dočasnosti k trvalosti. Z historického hľadiska si musíme uvedomiť, že dosiaľ sa nikdy
neumožnilo takej širokej skupine mladých ľudí vydať sa cestou hľadania seba samého
a zamerania sa na seba ešte predtým, ako sa usadia a učinia záväzky168.
Pocit „medzi“ popisuje subjektívne hodnotenia svojho postavenia samotným jedincom.
Ide o odpoveď na otázku, či sa mladý človek cíti byť v období adolescencie, dospelosti
alebo „niekde medzi“. V tomto veku sa mladí ľudia už necítia byť deťmi závislými na svojich
rodičoch, ale ani nesúhlasia s vyjadrením, že by boli pripravení na prijatie roly manžela/
manželky či otca/matky. Neprehĺbil sa ešte u nich pocit identifikácie s dospelosťou, pretože
z ich subjektívneho hľadiska nenapĺňajú všetky kritéria dospelosti a necítia sa byť plne
166 ARNETT, Jeffrey J. (2015).
167 ARNETT, Jeffrey J. (2007).
168 Takéto správanie bolo umožnené do druhej polovice 20. storočia iba pre určitú skupinu mladých mužov
z vyšších spoločenských vrstiev, ktorí sa vydali „do sveta“ získať skúsenosti a poznať samých seba (tamže: 132).
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dospelými169. Ide o pozoruhodne rozšírený rys vynárajúcej sa dospelosti, čo dokazujú
výsledky mnohých výskumov naprieč rôznymi krajinami170. Subjektívne sa cítia plne
dospelými až okolo 30. rokov svojho života. Obdobie vynárajúcej sa dospelosti je skôr
obdobím vytyčovania si cieľov, než jeho okamžitým dosahovaním. Mnohým mladým ľuďom
však toto dlhodobejšie ukotvenie medzi dvomi životnými etapami nemusí vyhovovať.
Ide o nedobrovoľný stav vyvolaný napríklad štrukturálnymi faktormi. Týmto sa mladí
ľudia dostávajú do situácie, keď čakajú na to, aby sa stali plnohodnotnými dospelými –
nachádzajú sa v čakacej dobe (stage of waithood)171. Takéto obdobie predlžovania prechodu
do dospelosti môže vytvárať z makrospoločenského hľadiska priestor pre sociálne zmeny
a z hľadiska jednotlivca tvorivé odpovede. Výskumné zistenia ukazujú, že určujúcimi
kritériami dospelosti už nie sú iba tradičné prechody a udalosti ako ukončenie štúdia; prvé
stabilné zamestnanie na plný pracovný úväzok či sobáš a rodičovstvo, ktoré boli dlhodobo
spájané s celoživotným putom partnerov, ale aj s nadobudnutím statusu dospelého člena
komunity. Od vonkajších udalostí identifikovaných spoločnosťou ako kritériá dosiahnutia
dospelého statusu sa posúvame k vnútorným medzníkom, reflektovaným samotnými
mladými jednotlivcami, a k získaniu určitých charakterových vlastností. Za hlavné kritériá
dospelosti sú mladými ľuďmi v Európe a v USA považované: prijatie zodpovednosti za

169 ARNETT, Jeffrey J. (1998).
170 Napríklad pozri: MACEK, Petr – BEJČEK, Josef – VANÍČKOVÁ, Jitka (2007). NELSON, Larry J. – BARRY,
Carolyn M. Distinguishing features of emerging adulthood. The role of self-classification as an adult. In: Journal
of Adolescent Research 20(2), 2005, 242 –262. OLESZKOWICZ, Anna. – MISZTELA, Anna. How do young poles
perceive their adulthood? In: Journal of Adolescent Research 30(6), 2015, 683 – 709. SIRSCH, Ulrike – DREHER,
Eva – MAYR, Eva – WILLINGER, Ulrike. What does it take to be an adult in Austria? Views of adulthood in Austrian
adolescents, emerging adults, and adults. In: Journal of Adolescent Research 24(3), 2009, 275 – 292.
171 DHILLON, Navtej – YOUSEF, Tarik (eds.). Generation in waiting: The unfulfilled promise of young people in the
Middle East. Washington DC : Brookings Institution Press, 2009.
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seba samého, nezávislé rozhodovanie a finančná nezávislosť172. Pocit dospelosti je často
charakterizovaný prostredníctvom subjektívneho odpútania sa od rodičov173.
Medzníky môžu byť spájané aj s určitými prechodovými rituálmi (rites of passage), ktoré
označujú koniec jedného a spájajú sa so začiatkom druhého vývojového štádia. Uvádzajú
jedinca do novej situácie a pomocou nich je evidentné, že dochádza k prechodu. V tejto
súvislosti je inšpirujúca a ešte stále aktuálna myšlienka Arnolda van Gennepa, ktorá je
súčasťou jeho najznámejšieho diela venujúceho sa prechodovým rituálom a uverejneného
prvýkrát pred vyše storočím (v roku 1909). Každý prechodový rituál, a tým je aj prechod
z jednej životnej etapy do druhej, podľa neho obsahuje tri sekvencie, ktoré sprevádzajú
prechod z jedného stavu do druhého. Ide o rituál odluky (odlúčenia) od predchádzajúceho
sveta, rituál pomedzný (prahový, liminálny) a rituál zlúčenia, teda prijatia do sveta nového174.
Ich funkciou je vytvoriť bezpečný rámec pre tranzíciu, ktorou jedinec prechádza, a umožniť
vedomé prežitie tejto zmeny sociálnej roly. To dovolí nielen prijatie novej roly, ale následne
aj prevzatie zodpovednosti. Van Gennep (2018) využíva analógiu dverí na vysvetlenie
obdobia prechodu. Dvere rozdeľujú a aj spájajú dva odlišné svety. Na vnútornej strane
dverí sa nachádzajú rituály odluky a na strane druhej rituály prijatia. Mladí dospelí stoja
v období vynárajúcej sa dospelosti na prahu dverí, na pomedzí dvoch svetov. Pre súčasných
mladých ľudí však nie sú jasne stanovené prechodové rituály a ani ich sekvencie. Je

172 ARNETT, Jeffrey J. (2015).
173 MURINKÓ, Lívia. Mitől lesz valaki felnőtt? A családi szerepátmenetek es az onallóva válas szerepe
a felnőttség megitélésében. In: Demográfia 53(1), 2010, 7 – 37. NEULINGER, Ágnes – MITEV, Ariel. Fiatal felnőttek
családi rítusai és a felnőtté válás jellemzői a családtól való leválás idején. In: Szociológiai Szemle 27(1), 2017, 30 – 63.
VASKOVICS, László (2001).
174 VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha : Portál, 2018.
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to dôsledok toho, čo Jeffrey C. Alexander (2006)175 pomenováva ako snahu súčasných
spoločností vyhnúť sa povinným rituálom. Mladí ľudia si z týchto dôvodov utvárajú svoje
vlastné, osobné prechodové rituály. Sú nimi rôzne konkrétne iniciačné udalosti a okamihy,
ktoré sú spájané s prechodom do dospelosti (ukončenie školy; odsťahovanie sa od rodičov;
vstup do zamestnania a prvá výplata zo stálej práce, ale môže ísť aj o také udalosti akými
sú prvé rande; získanie vodičského preukazu; prázdniny bez rodičov, ale s partnerom atď.),
ktorých vyústením nie je len osvojenie si nových sociálnych statusov a sociálnych rolí,
ale i prijatie zodpovednosti za seba samého, nezávislé rozhodovanie a odpútanie sa od
rodičov. Prežívanie určitých udalostí je však premenlivou skúsenosťou. Množstvo faktorov
– od časovania, kontextu, očakávaní, osobnej naviazanosti na danú udalosť zo strany
aktéra, spoludeterminuje toto prežívanie a to, či sa udalosť stane zlomom v životnej dráhe
jednotlivca. Nemusí však platiť výraznejšia miera celospoločenského konsenzu o ich úlohe
a funkcii z hľadiska statusu dospelého. Pomedzné rituály sa týkajú obdobia, kedy jedinci už
nepatria do pôvodnej kategórie, ale ešte nepatria do kategórie, do ktorej smerujú. Neplatia
pre nich teda už normy a pravidlá fázy predchádzajúcej, ale ešte pre nich nie sú záväzné
ani normy a pravidlá nové176. V prípade prechodu do dospelosti, ako upozorňuje Jan Keller
(2019: 19), to môže spôsobiť stav ďalekosiahlej normatívnej a hodnotovej deregulácie,
kedy sa mladí ľudia môžu cítiť ako cudzinci vo vlastnej kultúre a zároveň môžu zažívať pocit
svojej vlastnej výnimočnosti. Už spomínaní Dennis Hogan a Nan Aston (1986) upozornili,
že jasne definované roly a očakávania nenachádzame v rámci prechodov, ale sú alokované
predovšetkým v rámci jednotlivých štádií. Prechody sú pomyselnými mostami medzi po
sebe nasledujúcimi fázami, ale bez vlastných spoločensky uznaných sociálnych statusov.
175 ALEXANDER, Jeffrey C. Cultural pragmatics: Social performance between ritual and strategy. In: Alexander,
Jeffrey C. – Giesen, Bernhard – Mast, Jason L. (eds.). Social Performance. Symbolic Action, Cultural Pragmatics, and
Ritual. New York : Cambridge University Press, 2006, 29 – 90.
176 KELLER, Jan. Společnost věčného mládí. Praha : SLON, 2019.
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To bolo možné v historických obdobiach, v ktorých bol prechod do dospelosti záležitosťou
krátkeho časového úseku, jeho predlžujúca sa dĺžka však kladie nové nároky na vytýčenie
pozície tejto životnej fázy v sociálnej štruktúre spoločnosti177. Práve vymedzenie špecifickej
životnej etapy tomu môže byť nápomocné. Je to však o to zložitejšie, že v súčasnosti ani
dospelosť nie je jasne nadefinovaná prostredníctvom súboru konsenzuálne prijímaných
sociálnych rolí a očakávaní. Vynárajúca sa dospelosť je obdobím v živote mladých ľudí, kedy
nádeje rozkvitnú a ľudia majú jedinečnú príležitosť premeniť svoj život178. Majú možnosť
odpútať sa od starých sociálnych väzieb. V detstve človek pod dozorom vlastných rodičov
musel rešpektovať ich autoritu a rozhodnutia. Zdieľal s nimi životné podmienky, či už boli
vyhovujúce alebo nie. Teraz, počas mladosti, majú mladí ľudia šancu zmeniť svoj život od
základov179. Celospoločenské nastavenie, ktoré kladie stále väčší dôraz na individualitu,
nezávislosť a slobodu rozhodovania tomu pripravili ideálne podhubie. Odsúvaním
pracovných, partnerských a rodičovských rolí do neskoršieho veku vzniká väčší časový
priestor pre sebapoznanie, sebarozvoj a autonómnosť. Práve čo možno najdlhšie obdobie
dospievania je jedným zo základných predpokladov slobody. Ak majú mať mladí ľudia čo
najväčšiu možnosť voľby, tak je nutné, aby o svojej budúcnosti rozhodovali čo najneskôr,
aby o žiadnu z možností neprišli180.

177 HAVLÍKOVÁ, Jana (2010: 75).
178 ARNETT, Jeffrey J. (2015).
179 ARNETT, Jeffrey J. (2015: 17).
180 KELLER, Jan (2019: 51).
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Množstvo príležitostí a možností nie je v žiadnej inej etape života tak rozmanité ako
práve počas vynárajúcej sa dospelosti. Sú s ňou spojené nádeje a optimizmus181, nakoľko sa
všetko zdá byť možné. Niektoré dvere už síce zostávajú napevno zatvorené, ale sny stále
žijú. Nejde však o vzdušné zámky typické pre deti a adolescentov, ale o zváženie možností,
veď obvykle sa ešte v tomto veku mladí ľudia nestretli s problémami a starosťami, ktoré by
ich plány mohli v budúcnosti prekaziť182.
Z prezentovaných skutočností je evidentné, že v súčasnom vedeckom bádaní
dospievania vieme rozlíšiť minimálne dve základné smerovania a perspektívy183. Obe sú
časťami spoločnej skladačky vysvetľujúcej tranzíciu do dospelosti. Výskumné snaženie sa
zameriava už nielen:
1. na sociálne kritéria dospelosti (vonkajšie charakteristiky – profesijné, rezidenčné,
partnerské, rodinné udalosti), ktoré predstavujú veľmi dôležité udalosti v životnej dráhe
mladých ľudí, ale sa rozširuje aj
2. o skúmanie psychosociálnej zrelosti a identity (vnútorné, subjektívne stránky
dospievania spojené s pocitom odpútania sa, autonómie a pociťovania identity dospelého).

181 Optimizmus ako rozšírenie piatej hlavnej črty vynárajúcej sa dospelosti dopĺňa Arnett až v neskoršom období
(Arnett, 2015).
182 Môžem parafrázovať Aristotela, ktorý poznamenal, že sny mladých sú lacné, pretože ešte neboli testované
v ohňoch skutočného života.
183 LIEFBROER, Aart C. – TOULEMON, Laurent (2010). ARNETT, Jeffrey J. (2000).
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3.
KAPITOLA

CHARAKTERISTIKY
A METAMORFÓZY
PRECHODU DO DOSPELOSTI
NA SLOVENSKU

Čo bolo typické pre dospievanie mladých ľudí na Slovensku,
ktorí ho zažili v odlišných typoch politického zriadenia?
Líšia sa prechody do dospelosti u Povojnovej generácie
(Baby boomers) a Generácie Y (Mileniálov)?
Ak, áno, ktoré sú hlavné charakteristické znaky
ich typických životných dráh z hľadiska prechodu do dospelosti?
Aké sú príčiny týchto diferencií?
Čo identifikované trendy znamenajú pre prechod
do dospelosti pre mladých dospelých v súčasnosti?

Poslednou a najrozsiahlejšou kapitolou knihy je porovnanie prechodu do dospelosti
mladých dospelých v rôznych historických obdobiach vývoja Slovenska. Zameriam sa na
dospievanie povojnovej generácie, ktorej príslušníčky a príslušníci dospievali v období
socializmu a na mladých dospelých z Generácie Y, ale súčasne bude pri mnohých údajoch
zahrnutá do popisu a analýzy situácie aj Generácia Z. Veľká časť mladých ľudí z tejto
generácie práve teraz prechádza tranzíciou do dospelosti. Budú ju čakať výzvy, s ktorou
si už predchádzajúca generácia s väčším či menším úspechom poradila. Zo spomínanej
„Veľkej päťky“ dielčích prechodov sa primárne sústredím na tri z nich. Pôjde o dve
rodinné prechody – sobáš a rodičovstvo a jeden nerodinný, ktorý však rodinné prechody
výrazne determinuje – rezidenčné osamostatnenie sa, t. j. odsťahovanie sa od rodičov
a založenie vlastnej domácnosti. Samozrejme sa nevyhnem ani ich vzťahu k prechodom
zo vzdelávacieho procesu na trh práce, ktoré analyzované dielčie prechody výrazne
spoluvytvárajú. Ukončenie vzdelávania a zamestnanie sú pre väčšinu mladých dospelých
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nevyhnutnými prvými životnými udalosťami k samostatnosti na ceste k dospelosti.
Sústredím sa na analýzu a popis časovania, postupnosti a výskytu jednotlivých dielčích
prechodov za pomoci dostupných štatistických údajov, dát zo sociologických výskumov,
sekundárnej analýzy a využitia výsledkov množstva demografických a sociologických
analýz.

3.1
PRECHOD DO DOSPELOSTI U POVOJNOVEJ
GENERÁCIE NA SLOVENSKU
Na najbližších stranách sa bližšie zameriam na vybrané dielčie prechody do
dospelosti u Povojnovej generácie (narodení v časovom rozmedzí rokov 1946-1964) na
Slovensku. Bola to generácia, ktorá dospievala v období konca 60. až 80. rokoch minulého
storočia. Práve životné dráhy predstaviteliek a predstaviteľov tejto generácie by mali byť
príkladom štandardného – moderného – režimu životnej dráhy, tak ako bol predstavený
v predchádzajúcich kapitolách knihy. Tento model sa inštitucionalizoval postupne v celej
Európe v povojnových rokoch, ale kým v západných demokraciách dochádza k zmenám už
od druhej polovice 60. rokov v časovaní dielčích prechodov do dospelosti a svoju cestu si
razí nový režim životných dráh, tak v krajinách socialistického bloku v dôsledku politického
systému zostáva moderný režim „zakonzervovaný“.
Ako prvé sa zameriam na časovanie reprodukčných a rodinných štartov a ich vzájomnú
postupnosť. Práve rodinné trajektórie spojené s partnerstvom184 a rodičovstvom boli tými,
184 Nakoľko nie sú k dispozícii údaje o veku, kedy mladí jednotlivci začínajú formovať dlhodobé partnerské
zväzky, budú východiskom ukazovatele o sobášnosti.
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ktoré najvýraznejším spôsobom determinovali a vymedzovali dospelosť v období socializmu.
Boli to práve tieto trajektórie životnej dráhy, ktoré snáď aj najvýraznejšie diferencovali
populácie mladých ľudí na východ a na západ od železnej opony v 70. a 80. rokoch minulého
storočia. Z tohto dôvodu je nevyhnutné poukázať na najdôležitejšie kontextuálne rámce,
v ktorých k udalostiam zakladania rodín v našich podmienkach dochádzalo.
Slovensko patrilo medzi krajiny Európy s nízkym vekom vstupu do manželstva a veľmi
nízkym priemerným vekom prvorodičiek185. Priemerný vek matiek pri prvom pôrode z generácie
narodených od polovice 40. do konca 60. rokov 20. storočia bol 22,5 – 23 roku186. Plodnosť sa
kumulovala v skorej etape reprodukčného obdobia žien a ešte aj na konci 80. rokov sa mladé
ženy vo veku od 18 do 24 rokov podieľali na celkovej plodnosti skoro 60 %.
Podobne sa aj pri prvom sobáši priemerný vek u žien na Slovensku stabilne pohyboval
na úrovni 22 rokov187. Veľká časť žien vstúpila do manželstva ešte v skoršom veku. Napríklad
v roku 1980 až 28,8 % neviest bolo vo veku do 20 rokov188 a ešte aj v roku 1990 bol podľa údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky (neskôr ŠÚ SR) priemerný vek prvosobášiacich sa
žien 22,2 rokov a mužov 24,5 rokov. Hodnoty priemerného veku sa zvyšovali postupne až
v neskoršom období. Už samotná „blízkosť“ týchto dvoch ukazovateľov – malý časový rozdiel
medzi priemerným sobášnym vekom a vekom pri prvom pôrode – poukazuje na výraznú
vzájomnú previazanosť oboch udalostí v životnej dráhe mladých ľudí.
185 SOBOTKA, Tomáš. Re-Emerging Diversity: Rapid Fertility Changes in Central and Eastern Europe After the
Collapse of the Communist Regimes. In: Population (English edition) 58(4-5), 2003, 451 – 485.
186 ŠPROCHA, Branislav. Odkladanie a rekuperácia plodnosti v kohortnej perspektíve v Českej republike a na
Slovensku. In: Demografie 56(3), 2014, 219 – 233.
187 ŠPROCHA, Branislav. Transformácia sobášnosti slobodných v Českej a Slovenskej republike v prierezovom
a kohortnom pohľade. In: Demografie 58(3), 2016, 230 – 248.
188 Demografická příručka. Praha : Federální statistický úřad, 1982.
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Rodičovstvo sa skoro univerzálne realizovalo v manželstve. Nízke boli počty a podiely
detí narodených slobodným matkám či žijúcim v nezosobášených partnerstvách. S tým
súvisel aj minimálny podiel detí narodených mimo manželstva, ktorý sa na Slovensku
stabilne pohyboval na veľmi nízkych hodnotách. Napríklad v roku 1970 tvoril podiel detí
mimo manželstva 6,2 % zo všetkých živonarodených detí, v roku 1980 to bolo 5,7 % a aj
napriek nárastu to bolo ešte aj v roku 1990 iba 7,6 %189. Z dlhšieho spätného historického
pohľadu dosahoval dokonca ich podiel v medzivojnovom období vyššie hodnoty (približne
6 až 9 % zo všetkých narodených)190, než aké boli v období socializmu.
Vysoká miera sobášnosti poukazovala na skoro univerzálnu životnú udalosť
vyskytujúcu sa v životných dráhach mladých ľudí a dospelej populácie na vtedajšom
Slovensku. Ak aj dochádzalo k výkyvom sobášnosti v sledovanom období, boli spôsobované
skôr početnosťou jednotlivých ročníkov (počtom osôb v sobášnom veku), ako závažnou
zmenou v správaní mladých ľudí. Na Slovensku v období socializmu aspoň raz počas svojej
životnej dráhy uzavrelo sobáš približne 95 % žien a až 90 % mužov191. Ivo Možný (1999:
179-180) uvádza tieto vysoké podiely sobášiacich sa ako príklad deformácie „prirodzeného»
správania vyvolanú politikou komunistického režimu192. Ide však aj o dobrý ukazovateľ
dlhodobého pretrvávania vysokej prestíže života v manželstve a vnímanej dôležitosti
manželského partnerského stavu v porovnaní so statusom partnerov žijúcich spoločne „bez
189 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Reprodukčné a rodinné správanie na Slovensku (sociologická interpretácia
trendov). In: Chorvát, Ivan – Džambazovič, Roman (eds.). Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Bratislava :
STIMUL, 2015, 11 – 52.
190 ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Plodnosť a celková reprodukcia obyvateľstva Slovenska v rokoch
1919-1937. Bratislava : STIMUL, 2008.
191 ŠPROCHA, Branislav (2016).
192 MOŽNÝ, Ivo (1999).
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papiera“, či slobodnej ženy alebo slobodného muža. Ak sa k nízkemu zastúpeniu slobodných
dospelých pridá údaj o nízkom zastúpení bezdetných žien na Slovensku (napríklad vo
vekových kohortách žien, ktoré zakladali rodinu v období socializmu, dosahovala miera
bezdetnosti 7 až 11 %193), vidíme, že manželstvo a rodičovstvo sa stali univerzálnym spôsobom
životnej dráhy výraznej väčšiny obyvateľov socialistického Slovenska194. Neprekvapuje
následne, že toto obdobie môžeme označiť za „zlatú éru rodiny a manželstva“195, nakoľko
mladí ľudia ešte nikdy predtým nezakladali manželstvá a rodiny tak masovo. Reprodukčné
a sobášne správanie vykazovalo až do konca 80. rokov pomerne stabilný a univerzálne platný
model. Životné a v rámci nich rodinné dráhy boli štandardizované a vykazovali minimálnu
variabilitu196. Tomáš Sobotka (2002: 45)197 upozorňuje, že „šťastný rodinný život“ bol jedným
z najviac zdôrazňovaných životných cieľov medzi ľuďmi v strednej a východnej Európe.
Rodine a manželstvu prikladali mladí ľudia prvoradý význam a medzi životnými prianiami
sa u mladých ľudí najčastejšie objavilo na prvom mieste „šťastné manželstvo“ (u viac ako
90 % opýtaných dievčat a chlapcov) a za „zdravím“ hodnota „mať rodinu“198. Ide o dôležitú
charakteristiku vtedajšej populačnej klímy ako i hodnotového nastavenia, preferencií
a ašpirácií mladých dospelých.
193 ŠPROCHA, Branislav – ŠŤASTNÁ, Anna – ŠÍDLO, Luděk. Bezdetnosť – nový fenomén v životných dráhach
žien na Slovensku. In: Sociológia 49(5), 2017, 561 – 587.
194 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Rodinné správanie v demografických dátach. Bratislava : STIMUL, 2012.
195 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2015: 16).
196 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2015: 22 – 23).
197 SOBOTKA, Tomáš. Ten Years of Rapid Fertility Changes in the European Post-Communist Countries. Evidence
and Interpretation. Groningen : Population Research Centre University of Groningen, Working Paper Series 02-1,
2002.
198 ŠIKTANC, J. – HLADKÁ, J. Průzkum názorů, postojů a chování mládeže ve vztazích k rodičovství. In:
Populační zprávy 1-2, 1979.
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Prechod do manželského stavu u mladých ľudí na Slovensku mal ďalšiu veľmi
zaujímavú konotáciu. Sobáš nebol iba rozhodnutím, ktoré predchádzalo otehotneniu, ale
v mnohých prípadoch bolo riešením (chceného alebo nechceného) otehotnenia partnerky.
Takáto sobášna stratégia nebola vôbec marginálnou záležitosťou, skôr naopak, týkala sa
asi polovice neviest na Slovensku199. Bol to výsledok veľkej snahy mladých slobodných
žien vstúpiť do manželstva ešte pred narodením prvého dieťaťa200, nakoľko slobodné
materstvo bolo skôr stigmatizované ako prijímané širokou verejnosťou. Asi polovica
všetkých narodených detí prichádza na svet už do 9 mesiacov od sobáša rodičov, teda
z predmanželských koncepcií a ďalších 30 % do dvoch rokov trvania prvého manželstva201.
Manželstvo a rodičovstvo sa odohralo vo veľmi krátkom časovom úseku za sebou. V prípade
snúbencov pritom často išlo o ich prvý vážny partnerský vzťah, pomerne krátkodobý
bez možnosti hlbšie sa poznať202. Väčšina mladých dvojíc nemala za sebou skúsenosť so
spoločným životom v samostatnej domácnosti. Výskumná sonda partnerov v manželských
a predmanželských poradniach z konca 70. rokov napríklad ukázala, že približne polovica
snúbeneckých dvojíc uzavrela sobáš po známosti kratšej ako jeden rok a len okolo 20 %
opýtaných sa poznalo dlhšie ako dva roky203. Rodinné štarty sa kumulovali do veľmi skorého
veku a krátkeho obdobia života jednotlivcov a partneri, s ktorými zdieľali tieto rodinné
199 ŠPROCHA, Branislav. Prechody do dospelosti na Slovensku v priestorovej perspektíve podľa sčítania
obyvateľov 1991 a 2011. In: Geografický časopis 70(2), 2018, 117–140.
200 ŠPROCHA, Branislav – MAJO, Juraj. Storočie populačného vývoja Slovenska I.: demografické procesy.
Bratislava : INFOSTAT, UK, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2016.
201 KUČERA, Milan. Demografické hledisko životních cyklů obyvatelstva. In: Demografie 22(1), 1980.
202 Sedláček (1978: 59) v tejto súvislosti poznamenáva, že väčšina zoznámení budúcich partnerov bola náhodná
a iba 13,5 % mladých ľudí poznalo povahové vlastnosti partnerky/partnera pred začatím milostného vzťahu.
SEDLÁČEK, I. Snoubenci v manželských a předmanželských poradnách v ČSR. In: Populační zprávy 1-2, 1978.
203 BAUEROVÁ, Jaroslava. Mladá rodina a současnost. In: Sociologický časopis 30(3), 1984, 258 – 275.
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udalosti, boli vo veľmi podobnom veku204. Skoré rodinné štarty sa teda týkali tak žien ako
i mužov. Často dokonca, ako ešte ukážem neskôr, „predbiehali“ aj nerodinné prechody
do dospelosti (rezidenčné osamostatnenie sa od rodiny pôvodu, skončenie štúdia, a tým
pádom aj nástup na trh práce) alebo prebiehali simultánne. Spôsobilo to narušenie jasnej
časovej následnosti parciálnych prechodov do dospelosti a ich akceleráciu a kondenzáciu
do krátkeho časového súbehu v nízkom veku mladých dospelých. Toto je výrazná odlišnosť
oproti popisovanému štandardného modelu prechodu do dospelosti, ktorý bol spôsobený
špecifickými štrukturálnymi charakteristikami života v socialistickej spoločnosti. Respektíve
je možné dané zistenia interpretovať, ako jeden z charakteristických znakov štandardného
a univerzálne rozšíreného modelu životnej dráhy v socializme dospievajúcej povojnovej
generácie mladých dospelých.
Nízky vek sobášiacich mal aj svoje negatívne stránky. Časť mladých ľudí si nachádzala
manželského partnera vo veku, kedy ešte nebola ekonomicky, sociálne a ani po psychickej
stránke schopná vyhovieť bez väčších výkyvov nárokom, ktoré na jedinca kládla rodina
a výchova detí. Jeden z výskumov z daného obdobia sledoval úroveň emočnej a sociálnej
zrelosti snúbeneckých dvojíc a ukázal, že asi 5 % žien a mužov uzatvárajúcich prvý sobáš bolo
na manželstvo naproste nepripravených a ďalších 20 až 25 % skúmaných dvojíc zastávalo
také názory, ktoré by sa v manželstve mohli stať vážnym zdrojom konfliktných situácií205.
Politické rozdelenie Európy znamenalo v konečnom dôsledku aj výraznú diferenciáciu
demografického vývoja na starom kontinente a malo nemalý dopad aj na rodinné prechody
204 V období socializmu sa znižoval vekový rozdiel medzi mladými manželmi a muži boli približne iba o 2-3 roky
starší ako ich partnerky. Trendom bolo znižovanie podielu sobášov s veľkým vekovým rozdielom, a naopak zvyšoval
sa podiel rovnako starých manželských dvojíc.
205 PROKOPEC, Jiří – SCHÜLLER, Vratislav – DYTRYCH, Zdeněk. Předpoklady k manželství. In: Demografie 22(1),
1980, 31 – 38.
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súvisiace s dospelosťou u povojnovej generácie. Je to príklad ako (opäť raz) politika
„vstúpila“ do myslenie a konania ľudí, a to aj do tých najintímnejších sfér – spální. Utvorila
prevládajúce správanie a spôsob myslenia, ktoré boli zhmotnené v sociálnych rolách
a rolových očakávaniach. Pomerne striktné normy určovali časovanie životných udalostí
(kedy je obvyklé odísť od rodičov, uzavrieť sobáš, mať deti atď.) a spoluvytvárali predstavu
o tom, čo je spojené s rolou mladého človeka či dospelého.
Aké faktory vytvárali tento normatívny tlak smerujúci ku skorému časovanie
životných udalostí spojených s prechodom do dospelosti a mali na to najvýraznejší vplyv?
Z makrospoločenského hľadiska sa pod ňu podpísali neodškriepiteľným spôsobom
opatrenia sociálnej politiky. Pre mnou sledovanú generáciu išlo primárne o pronatalitné
a prorodinné opatrenia, ktoré sa začínajú realizovať v období prvej polovice 70. rokov a mali
zastaviť na Slovensku klesajúcu pôrodnosť a plodnosť206. Opatrenia a nástroje sociálnej
politiky sa v mnohých prípadoch viazali práve na uzatvorenie sobáša a socialistický režim
preferoval manželskú rodinu pred inými formami rodinného života a jednotlivcami207. Dialo
sa tak prostredníctvom celého komplexu opatrení, ktoré zvýhodňovali manželské rodiny
so (závislými) deťmi, pomáhali zlepšovať ich životné podmienky, zvyšovať životnú úroveň
a indukovali nárast rodičovstva. Išlo o rôzne formy priamych a nepriamych prostriedkov
a stratégií sociálnej politiky, ako napríklad o systém podpôr (dotácií do cien detského tovaru,
zdarma poskytované učebnice a niektoré ďalšie školské potreby atď.), výhodné (mlado)
manželské pôžičky (s veľmi nízkymi úrokovými sadzbami, s čiastočným odpustením úveru
pri narodení prvého dieťaťa, znižujúcimi sa úrokmi v závislosti od počtu detí), predĺženie
206 Pronatalitné opatrenia socialistického štátu boli motivované obavou z poklesu pôrodnosti, ktorý by spôsobil
nedostatok pracovných síl a počtu brancov v budúcnosti.
207 KVAPILOVÁ, Erika. Rôznorodosť rodinných foriem – výzva pre sociálnu politiku. In: Sociológia 32(5), 2000,
435 – 448.
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materskej dovolenky, daňové zvýhodnenie rodičov s deťmi (naopak vysoké bolo daňové
zaťaženie bezdetných), zvýšenie prídavkov na deti, zvýšenie počtu miest v jasliach
a predškolských zariadeniach, poskytovanie lacných rodinných dovoleniek, táborov pre
deti, zintenzívnenie bytovej výstavby atď.208 Pri hľadaní príčin trendov skorých a skoro
univerzálnych rodinných trajektórií mladých ľudí by sa pozornosť nemala sústreďovať
iba na pronatalitné a prorodinné opatrenia, ktoré zvýhodňovali mladé zosobášené páry
s deťmi. Medzi ďalšími faktormi sa napríklad zdôrazňuje aj nedostatočne rozšírená kvalitná
hormonálna antikoncepcia, obmedzené voľnočasové možnosti (najmä cestovania)209 či
vnímanie rodiny ako jediného miesta sebarealizácie alebo úniku pred štátnou mocou210.
S naposledy menovaným faktom súvisí skutočnosť, ktorá by sa na prvý pohľad mohla zdať
paradoxná. Sobáš a rodičovstvo je obyčajne vnímané ako strata individuálnej slobody
a ako nutnosť pri svojich rozhodnutiach a konaní brať ohľad a do určitej miery sa podriadiť
želaniam a záujmom ostatných členov rodiny. Rodičovstvo je spojené s nutnosťou zabezpečiť
starostlivosť o dieťa, ktoré môže byť časovo, z hľadiska výdaja energie či finančne náročné
a najmä ide o celoživotnú sociálnu rolu a rozhodnutie, ktoré nejde vziať späť. V období
socializmu však manželstvo a narodenie dieťaťa boli pre mladých ľudí vstupenkami na
ceste k nezávislosti, individuálnemu naplneniu a sebarealizácii.
Život v politickom režime, kde úspech závisel na snahe a na výkone iba čiastočne a kde
sa mladým ľuďom neponúkali široké možnosti pracovného a mimopracovného uplatnenia
208 FIALOVÁ, Ludmila – KUČERA, Milan. The Main Features of Population Development in the Czech Republic
during the Transformation of Society. In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review 5(2), 1997, 93 – 111.
FREJKA, Tomas. Fertility trends and policies: Czechoslovakia in the 1970s. In: Population and Development Review
6(1), 1980, 65 – 93. DŽAMBAZOVIČ, Roman (2012).
209 Podobne aj politický občiansky aktivizmus (nie oficiálny) bol výrazne sťažený a v konečnom dôsledku
nebezpečný.
210 HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. Praha : SLON, 2009.
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sa a sebarozvoja, nachádzala veľká časť mladých dospelých svoju realizáciu a naplnenie
v rodine. Manželstvo a rodičovstvo nemalo žiadnu výraznejšiu kompetitívnu alternatívu. Aj
to je jeden z dôvodov, prečo mladí dospelí začínajú so zakladaním rodiny pomerne skoro.
Nastavenie populačnej ale aj bytovej politiky211, ktorá rešpektovala zásadu preferencie rodín
s deťmi pri poskytovaní bývania, ešte viac posilnilo príťažlivosť manželstva a rodičovstva.
Naznačovalo však ešte ďalšiu skutočnosť pre mladých, že jediná možná prekážka rodinného
života – nedostatok peňazí – je ľahko riešiteľná212.
Aj ozrejmenie ďalších faktorov si zasluhuje zvýšenú pozornosť. Ide najmä
o nedostatočnú možnosť vysokoškolského štúdia, ale aj nízku motiváciu pre dosiahnutie
vysokoškolského vzdelanie a relatívnu devalváciu významu vzdelania z dôvodu mzdovej
nivelizácie a nedostatočných možností sebarealizácie na trhu práce213. Centrálne plánovaná
ekonomika neplánovala len výrobu, ale aj výstupy vzdelávacieho systému pomocou tzv.
smerných čísiel (kvót), ktoré určovali počty absolventov nielen rôznych stupňov škôl, ale aj
počty absolventov odborov a špecializácií. Nakoľko prevládal názor nedostatku manuálnych
povolaní, vyvíjal sa tlak na plnenie smerných čísiel na učňovských školách.
Na strane druhej sa kvóty neprekračovali u vysokých škôl z obáv z „nadprodukcie“
vysokoškolsky vzdelaných, ktorých by nebolo možné umiestniť na pracovné miesta.
Napríklad v roku 1970 bol podiel obyvateľstva (15 ročných a starších) s vysokoškolským
vzdelaním na Slovensku 3 % a výrazne vyššie zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných bolo
medzi mužmi (4,3 %) ako u ženskej časti populácie (1,8 %). Situácia sa síce zlepšovala, ale ešte
211 BAUEROVÁ, Jaroslava (1984).
212 RABUŠIC, Ladislav. Manifestní a latentní funkce Československé populační politiky. In: Demografie 32(3),
1990, 234 – 238.
213 DŽAMBAZOVIČ, Roman. Chudoba na Slovensku. Diskurz, rozsah a profil chudoby. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, 2007.
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aj v roku 1980 bol podiel populácie s vysokoškolským titulom 5,2 %. Administratívne zásahy
a opatrenia spôsobili, že k zlomu v náraste podielu osôb s vyšším vzdelaním dochádzalo
postupne a najprv sa sústreďovala pozornosť na stredoškolské vzdelávanie. K nárastu
populácie s úplným stredoškolským vzdelaním dochádza v celom Československu až
v 80. rokoch a v porovnaní so západnou Európou ide zhruba o omeškanie dvoch desaťročí214.
Nastavenie vzdelávacieho systému znamenali, že veľká časť mladých ľudí opustilo brány
škôl v nízkom veku a následne dochádzalo k realizácii aj ďalších dielčích tranzícií do
dospelosti. Nižší rozsah sekundárneho vzdelávania s maturitou a výrazne nižší rozsah
terciárneho vzdelávania, ako je tomu v súčasnosti, pôsobili teda na životnú dráhu mladých
ľudí minimálne dvomi spôsobmi. Vzdelávací systém má totiž jednak štrukturálny vplyv:
ako sled jednoznačne časovo definovaných etáp determinuje časovanie ďalších životných
udalostí ako aj kultúrny vplyv: hodnoty a normy, ktoré si v priebehu štúdia a pobytu v danom
sociálnom prostredí mladí ľudia osvoja215.
Na formovaní životnej dráhy sa spolupodieľal pocit istoty, stability a predvídateľnosti.
Tú sa podarilo dosiahnuť aj vďaka istote zamestnania. Práve od zamestnania sa odvíjali
ďalšie možnosti „odkrojiť si z koláča blahobytu socialistickej spoločnosti“, ktorú ponúkala
štátostrana. Práca sa vnímala nielen ako právo, ale ako povinnosť. Nezamestnanosť, aspoň
oficiálne, neexistovala. Bolo nutné sa zamestnať v opačnom prípade hrozili výrazné (až
trestnoprávne) sankcie. Hneď po ukončení vzdelávania, resp. vo väčšine prípadov už počas
neho, mladí ľudia vedeli o svojom budúcom pracovnom zaradení a zamestnaní. Podiel
ekonomicky aktívnych na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol v 70. a 80. rokoch
vyše 80 % za celé Československo a bol približne o 15 % vyšší ako vo väčšine európskych
214 TUČEK, Milan. Zpráva o vývoji sociální struktury české a slovenské společnosti 1945 – 1993. Working Papers
96:6, Praha : Sociologický ústav AV ČR, 1996.
215 KATRŇÁK, Tomáš – LECHNEROVÁ, Zdeňka – PAKOSTA, Petr – FUČÍK, Petr (2010: 116 – 117).
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krajín216. Priemer v krajinách Európskeho hospodárskeho spoločenstva napríklad v roku
1985 bol 65,5 %, pričom v tom istom roku v Československu 84,6 %. Rovnako sa masová
zamestnanosť týkala mužov aj žien. V období rokov 1948 až 1983 poklesol počet žien
v domácnosti v Československu o viac ako 1,3 milióna a podiel žien na celkovom počte
pracujúcich narástol z 37,4 % v roku 1948 na 45,8 % v roku 1983. O razancii nástupu žien
na trh práce vypovedá aj údaj, že ekonomická aktivita žien vzrástla na Slovensku v rokoch
1950 až 1980 z 15,8 % na 44,5 %217.
Bolo ale takmer nemožné robiť dynamickú pracovnú kariéru. Napríklad hneď v úvodnom období budovania pracovnej pozície bola u mužov prerušená povinnou vojenskou
službou a v prípade žien prerušovali pracovnú kariéru dlhodobé materské/rodičovské
dovolenky. K týmto skutočnostiam sa ešte pripájala slabá možnosť sebarealizácie
v zamestnaní, rozsiahla mzdová nivelizácia, ktorá umocnila demotivujúce nastavenie
podmienok na trhu práce218. To boli skutočnosti, ktoré sa výrazne spolupodieľali na
vytváraní „typického“, univerzálneho spôsobu vstupu do zamestnania v socialistickej
spoločnosti. Pracovná trajektória bola vopred jasne určená, podliehala inštitucionálnym
pravidlám, stanoveným normám a bola záväzná pre celú povojnovú generáciu mladých
ľudí na Slovensku. Časové normy a správanie sa študentov a absolventov škôl sa odvíjali
od prevládajúceho modelu v danom období219, ktorá bola odvodená od kariéry vyučeného
muža (v 18 rokoch dokončí štúdium vo vybranom odbore, začne zarábať, sťahuje sa od

216 KALINOVÁ, Lenka. Sociální vývoj Československa 1969-1989. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1998.
217 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2007: 19 – 21).
218 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2007).
219 KATRŇÁK, Tomáš – LECHNEROVÁ, Zdeňka – PAKOSTA, Petr – FUČÍK, Petr (2010: 117).
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rodičov a zakladá rodinu). Časť populácie študentov vysokých škôl sa im prispôsobila
(napríklad zakladali rodinu už v priebehu štúdia).
Pri inventarizácii „push“ faktorov zapríčiňujúcimi skoré rodinné prechody v prípade
mladých ľudí z povojnovej generácie taktiež treba spomenúť otázku sexuálneho správania.
Sexuológovia upozorňovali na akceleráciu fyzického dospievania, väčšiu voľnosť
v sexuálnych vzťahoch ako aj na nedostatočnú informovanosť o otázkach sexuality a na
absentujúcu sexuálnu výchovu220. Práve nízka úroveň kultúry reprodukčného a sexuálneho
správania „napomáhala“ skorému rodičovstvu. Nezáujem o používanie, respektíve ľahostajný
prístup k používaniu účinnej antikoncepcie mladými pármi bol dôsledok nedostatočnej
osvety a informovanosti, nedostatočnej sexuálnej a rodinnej výchovy, problematickej
dostupnosti a nízkej kvality ponúkanej antikoncepcie. Možnosti predchádzať neželanému
tehotenstvu a rozhodovať o svojich reprodukčných plánoch pomocou účinnej antikoncepcie
boli v tomto období veľmi obmedzené. Antikoncepcia bola okrem toho problematizovaná vo
verejnom a dokonca i odbornom diskurze. Prejavom boli rozšírené „mýty“ a strach týkajúci sa
antikoncepcie na strane samotných žien (zdravotné riziká, priberanie po tabletkách a pod.)
ako aj postoje a názory gynekológov na nevhodnosť hormonálnej a vnútromaternicovej
antikoncepcie pre mladé ženy221. Ako ďalej poznamenáva Michaela Potančoková (2007:
30), prvoradým kritériom gynekologičiek a gynekológov bolo poskytnúť alebo odporučiť
mladým bezdetným ženám len takú antikoncepciu, ktorá by neohrozila ich následnú
plodnosť. Spolu so zdravotnými rizikami bol tento argument určujúci pre neochotu zavádzať
bezdetným mladým ženám vnútromaternicovú a predpisovať hormonálnu antikoncepciu,
ktoré sú najúčinnejšie. Nezanedbateľné boli aj finančné motívy, nakoľko antikoncepcia sa
220 PONDĚLÍČEK, Ivo – PONDĚLÍČKOVÁ-MAŠLOVÁ, Jaroslava. Lidská sexualita. Praha : Avicenum, 1971.
221 POTANČOKOVÁ, Michaela. Konštrukcia plánovaného rodičovstva v období štátneho socializmu v bývalom
Československu. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum 8(2), 2007, 27 – 33.
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spoplatnila. Takýto „kokteil“ faktorov znamenal v prípade povojnovej generácie skorý vek
sobáša a rodičovstva.
Skoré rodinné trajektórie v životoch povojnovej generácie však boli počas socializmu
podporované nielen štátom ale aj samotnými rodičmi222. Heslo štátu v období socializmu by
mohlo znieť: „Čím v skoršom veku sobáš, tým skorší pôrod, a tým väčšia pravdepodobnosť
ďalších detí.“. Argument rodičov mladých ľudí vstupujúcich do manželstva zase: „Čím skôr
budú mať deti, tým budeme mať viac prostriedkov aj síl na to, aby sme im pomohli – a keď
sa už deti úplne osamostatnia a vnúčatá odrastú, zostane nám ešte čas postarať sa aj
o svojich rodičov.“.223 U mladých ľudí takáto motivácia k racionalizácii skorého načasovania
rodinných trajektórií viditeľne nachádzala odozvu.
Úroveň a dôležitosť medzigeneračnej solidarity, a to v rôznych jej formách, bola veľmi
významná. Mladí ľudia boli počas socializmu závislí najmä na rodine svojho pôvodu, nakoľko
celý spoločenský systém pracoval skôr na princípe sociálneho ako ekonomického kapitálu224.
Boli to práve rodičia, ktorí najčastejšie poskytli pomocnú ruku mladomanželom a ich pomoc
mala mnoho podôb. Odhadovalo sa, že až 70 % mladých partnerov býva určité obdobie,
často niekoľko prvých rokov spoločného života v rodičovskej rodine jedného z partnerov,
eventuálne sú rodičmi ekonomicky podporovaní pri rezidenčnom osamostatnení sa225.

222 MOŽNÝ, Ivo – RABUŠIC, Ladislav. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima. In: VEČERNÍK, J. (Ed.).
Zpráva o vývoji české společnosti (1989-1998). Praha : Academia, 1998, 92 – 110.
223 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2012: 41).
224 MOŽNÝ, Ivo. Proč tak snadno ... některé rodinné důvody sametové revoluce. Praha : SLON, 1991.
225 BAUEROVÁ, Jaroslava (1984).
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Výsledky výskumu „Mladá rodina 1970-1977“226 ukázali, že v čase uzatvorenia sobáša
malo samostatný byt okolo 30 % mladých manželov. Ostatné manželské páry prežili svoje
začiatky spoločného rodinného života v jednej domácnosti s rodičmi a nebolo nezvyčajné, ak
každý z manželských partnerov zostal bývať v prvých rokoch manželstva u svojich rodičov.
Osamostatnili sa až približne v priebehu prvých piatich rokov manželstva (častejšie tomu tak
bolo v mestách ako na vidieku) po získaní bytu alebo dostavaní rodinného domu227. Podobne
zohrávala pomoc zo strany rodičov veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní bežného chodu
domácností (pomoc pri nákupoch, zabezpečovaní rôznych ťažko dostupných tovarov či
služieb), ako i starostlivosti o vnúčatá, kedy sa starí rodičia (najmä staré mamy) výrazne
aktivizovali a často zabezpečovali veľkú časť starostlivosti o ne. Umožnilo to v mnohých
prípadoch skorší návrat matiek do zamestnania a následné zlepšenie finančnej situácie
mladých rodín.
Ak populačnú klímu228 vymedzíme ako spoločenskú a psychickú atmosféru, vytvárajúcu
sa okolo plánovania, počatia, rodenia detí a v širšom zmysle i hodnoty dieťaťa v živote
rodiny a spoločnosti, resp. ju budeme chápať ako všeobecné postoje k reprodukcii (vrátane
postojov inštitúcií, najmä štátnych), tak môžeme konštatovať, že celková populačná
klíma v období socializmu bola výrazným motivátorom skorého osvojenia si sociálnych
226 WYNNYCZUK, Vladimír – ŠRÁČEK, Jiří. Mladá rodina v průmyslové oblasti. Praha : Československý ústav
práce a sociálních věcí Bratislava, pracoviště Praha, 1975.
227 Výborným spôsobom ilustruje rôzne spôsoby osamostatňovania sa ako aj ďalších trajektórií spojených
s prechodom do dospelosti v prípade šiestich mladých manželských dvojíc v bývalom Československu vo svojich
časozberných dokumentoch Helena Třeštíková (Manželské etudy, 1987). Mladé dvojice sledovala v rokoch 1980 až
1986. K akým zmenám došlo v rovnakej etape životnej dráhy u mladšej generácie v Česku výstižne vystihujú aj
tentokrát časozbernou metódou natočené dokumentárne filmy Manželské etudy: nová generace (2019), ktoré
tentokrát vznikli pod režisérskou taktovkou Hany Třeštíkovej.
228 KALIBOVÁ, Květa – PAVLÍK, Zdeněk – VODÁKOVÁ, Alena (eds.). Demografie (nejen) pro demografy. Praha :
SLON, 2009.
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rolí vymedzujúcich dospelý sociálny status229. Vnímanie rodičovskej roly bola jej dôležitou
súčasťou a najmä materstvo malo vysokú normativitu. Vekové normy spojené s časovaním
materstva (resp. rodičovstva vo všeobecnosti) definovali ich začiatok do pomerne
skorého veku. Rezonovali pritom nielen spodné ale i horné normatívne vekové hranice.
Budúca matka tridsiatnička bola považovaná už za starú rodičku. Plodnosť v pokročilom
reprodukčnom veku (vymedzenom vekom matky 35 a viac rokov) zohrávala v tomto období
len marginálnu úlohu pre celkovú intenzitu rodičovstva a od druhej polovice 40. rokov sa
intenzita plodnosti tejto vekovej skupiny žien výrazne a v podstate kontinuálne znižovala230.
Vekové normy predstavujú viac či menej všeobecne uznávané orientačné pravidlá.
Vypovedajú o určitom optime a kolektívnom konsenze o tom, aké obdobie života je
najvhodnejšie pre jednotlivé životné tranzície231. Ide o sociálne pravidlá vekovo vhodného
správania, časovania a následnosti (postupnosti) významných životných udalostí232.
Vzťahujú sa skoro ku všetkým sociálnym rolám. Ako všetky druhy noriem aj oni na jednotlivca
pôsobia v podobe zvnútornených pravidiel a internalizovej sebakontroly, ale aj vonkajšieho
tlaku zhmotneného v neformálnych či formálnych sankciách zo strany neoficiálnych či
oficiálnych agentov sociálnej kontroly. „Normálne“ je stotožňované s prevládajúcim. To čo
prevláda je viditeľné najmä v rámci vlastnej vrstovníckej skupiny alebo prostredníctvom
médií. Norma je určená taktiež zdieľaným konsenzom, ktorý definuje aktuálne platnú
predstavu o ideálnej a „rozumnej“ kontinuite životnej dráhy a o mieste, ktoré v nej má sobáš
229 Z výskumného hľadiska stúpa význam skúmania populačnej klímy, nakoľko v súčasnosti už rozhodujúca
časť mladých ľudí akceptuje plánované rodičovstvo a pre sociológiu a demografiu je jej skúmanie dôležitým
indikátorom vnútrorodinnej i širšej sociálnej klímy (tamže : 87 – 88).
230 ŠPROCHA, Branislav – FITALOVÁ, Anna. Neskorá plodnosť na Slovensku. In: Sociológia 54(1), 2022, 26 – 52.
231 VIDOVIČOVÁ, Lucie – GREGOROVÁ, Eva (2007).
232 SLEPIČKOVÁ, Lenka (2015).

96

či rodičovstvo. V danom období boli vekové normy pomerne jasne vymedzené, široko
zdieľané a netolerovali sa výraznejšie odlišnosti.
Špecifické podmienky bytovej politiky, ktoré napríklad súviseli s uprednostňovaním
manželov s deťmi pri ich prideľovaní233, ktorý však narážal na nedostatok bytov,
znamenal, že rezidenčná samostatnosť pre vymedzenie dospelosti nebola pre mladých
dospievajúcich pred rokom 1989 na Slovensku, tak významná. Ťažkosti osamostatnenia
sa boli primárne dôsledkom nedostatočnej bytovej výstavby v kombinácii s rigidným
centrálne organizovaným systémom redistribúcie, čo znamenalo, že bývanie bolo často
dostupné len pre rodiny s deťmi234. Bolo rozšírené niekoľkoročné, v mnohých prípadoch
nútené a nechcené, viacgeneračné súžitie mladého manželského páru s rodičmi často aj
po narodení dieťaťa. Sekvencie rodinných štartov mali v socializme odlišnú podobu od
predpokladaného časovania a poradia životných udalostí, nakoľko získanie bytu a následné
rezidenčné osamostatnenie sa nasledovalo v mnohých prípadoch až po sobáši a narodení
prvého dieťaťa235. Až s postupným rozmachom plánovanej centrálne riadenej i individuálnej
bytovej výstavby sa situácia výraznejšie zlepšila. Aj v tomto období však bolo rezidenčné
osamostatnenie sa mladých úzko previazaná so začiatkom trvalého partnerského súžitia
a so vstupom do manželstva236.

233 Potreba samostatného bývania mladých slobodných dospelých nebola sociálne uznaná (Rendlová, 1983)
a možnosti bývania v podnájme či prenájme boli tiež limitované. RENDLOVÁ, Eliška. Proměny rodiny a sociální
aspekty nároku na samostatnou domácnost. In: Demografie 25(2), 1983, 130 – 138.
234 ŠPROCHA, Branislav (2018).
235 POTANČOKOVÁ, Michaela (2013).
236 KYNČILOVÁ, Lucie. Leaving parental home in selected Central European countries. In: Acta Universitatis
Carolinae. Geographica 1-2, 2009, 103 – 123.
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Nerodinné tranzície súvisiace so štúdiom, dosiahnutím ekonomickej samostatnosti
(zamestnanie a prostredníctvom nej dostatočné finančné zdroje) či rezidenčná
samostatnosť neboli dôvodom pre posun a odklad sobáša či rodičovstva do vyššieho veku.
Ako konštatuje Tomáš Sobotka (2011), neovplyvňovali výrazne reprodukčné stratégie237.
Nízky vek rodinných prechodov (sobáša a rodičovstva) podporovala aj nízka miera zastúpenia
osôb v terciárnom vzdelávaní, čo v konečnom dôsledku znamenalo u veľkej časti mladých
ľudí pomerne krátke obdobie štúdia. Podiel mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním sa síce
zvyšoval, ale ako dobre ukazujú údaje o podiely absolventiek a absolventov vysokých škôl
rôznych generácií, v období socializmu to boli veľmi nízke relatívne početnosti. Napríklad
kým v generáciách žien z 50. a prvej polovici 60. rokov sa podiel absolventiek vysokých škôl
pohyboval na úrovni 10-13 % zo všetkých absolventov VŠ, v generáciách z druhej polovice
70. a prvej polovice 80. rokov sa už ich podiel dostáva nad hranicu 40 %238. Oni sa však
rozhodujú o svojich reprodukčných plánoch už v úplne odlišných podmienkach.
Podoby prechodu do dospelosti a s ňou súvisiace udalosti, ich časovanie a sekvencie
boli do značnej miery stratégiou adaptácie na špecifický socialistický kontext v oblasti politík
zamestnanosti, podpory rodiny, bytovej a vzdelávacej politiky ako aj celospoločenskej
klímy. Evidentné to je práve v normalizačnom a post-normalizačnom období 70. a 80. rokov
minulého storočia, kedy rodinné a nerodinné prechody do dospelosti zažíva povojnová
generácia. Rodinná a populačná politika tohto obdobia v bývalom Československu doslovne

237 SOBOTKA, Tomáš. Fertility in Central and Eastern Europe after 1989: Collapse and Gradual Recovery. In:
Historical Social Research 36(2), 2011, 246 – 296.
238 ŠPROCHA, Branislav – ĎURČEK, Pavol. Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve. In:
Sociológia 50(5), 2018, 550 – 578.
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zvádzala mladých ľudí k rodičovstvu a sobášom239. Reprodukčné, rodinné a pracovné štarty
sa výrazne podriadili diktátu podmienok socialistickej spoločnosti.
Sledovanie odlišných politických systémov mi dovoľuje urobiť ešte jednu krátku
odbočku týkajúcu sa medzinárodného porovnania. Umožňuje identifikáciu politického
zriadenia ako faktora, ktorý mení podobu prechodu do dospelosti u povojnovej generácie
v socialistických krajinách a konzervuje ju až do obdobia 80. rokov. Na druhej strane
železnej opony, v štátoch severnej, západnej a južnej Európy dochádzalo od 60. rokov
minulého storočia už k výrazným zmenám. V strednej a východnej Európe odlišné politické
usporiadanie a dôsledky jeho fungovania spôsobili časový posun nástupu tzv. Druhej
demografickej tranzície (Secon demographic transition)240. Súvisela s odlišným reprodukčným
a rodinným správaním, a teda prepisuje model prechodu do dospelosti. Centrálne
regulovaná ekonomická, populačná a rodinná politika dokázalo načas oddialiť a zmeniť
smerovanie procesov demografického vývoja v socialistických krajinách a unifikovať
v nich demografický vývoj, predtým vykazujúci pomerne veľkú rôznorodosť241. Nastolenie
totalitných režimov v tejto časti Európy spôsobilo, že môžeme hovoriť o špecifickom
východoeurópskom type demografického prechodu242 a východoeurópskom type
reprodukčného a rodinného správania243. Pre východoeurópsky typ bola z hľadiska
239 MOŽNÝ, Ivo – RABUŠIC, Ladislav. Unmaried Cohabitation in Czechoslovakia. In: Czech Sociological Review
28(Special Issue), 1992, 107 – 117.
240 VAN DE KAA, Dirk J. Europe´s Second Demographic Transition. In: Population Bulletin 42(1), 1987, 1 – 59.
241 FILADELFIOVÁ, Jarmila – CUPEROVÁ, Katarína. Rôznorodosť demografického vývoja v Európe (Diversity of the
Demographic Development in Europe). Bratislava : MSŠR, 2000.
242 VAŇO, Boris (Ed.). Obyvateľstvo Slovenska 1945–2000. Bratislava : INFOSTAT, 2001.
243 MONIER, Alain – RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. The division of Europe into East and West. In: Population: An English
Selection, 4, 1992, 129 – 159. RYCHTAŘÍKOVÁ, Jitka. Současné změny charakteru reprodukce v České republice
a mezinárodní situace. In: Demografie 48(3), 1996, 166 – 178.

99

sledovania prechodu do dospelosti typická vysoká miera plodnosti, zakladanie rodiny
v mladom veku a skoro jej univerzálna realizácia v manželskom zväzku244.
Uvedené skutočnosti dovoľujú identifikovať dve všeobecnejšie vývojové tendencie
vzťahujúce sa do 70. a 80. rokov minulého storočia z hľadiska dospievania:
1. doba prechodu do dospelosti, charakterizovaná zmenou sociálneho postavenia
(vstup do ekonomickej aktivity, sobáš, rodičovstvo) sa postupne skracuje;
2. ukončenie vzdelania a vstup do zamestnania sa v porovnaní s predchádzajúcim
obdobím posúva do neskoršieho veku (obdobie mladosti sa predlžuje), kým uzavretie
sobáša a založenie rodiny sa naopak posunulo do skoršieho veku (naopak obdobie mladosti
sa skracuje)245.
Tieto tendencie jasne naznačujú, že sa mení celková organizácia životnej dráhy
a vlastne celý model mladosti a následne aj prechodu do dospelosti. Časová následnosť
parciálnych prechodov a kľúčových udalostí, ktoré oddeľovali jednotlivé dimenzie životnej
dráhy, postupne mizne a sme svedkami ich časového súbehu. Akoby sa tranzícia do dospelosti
zhmotnila do jedného veľmi úzkeho zlomového obdobia života mladých dospelých.
Zdanlivo by kratšie časové rozpätie prechodu do dospelosti v jednotlivých čiastkových
tranzíciách malo skôr ich časovú postupnosť posilniť. V skutočnosti však došlo k opaku.
Utvoril sa úzko prepojený časový zhluk udalostí a akoby sa udalosti zhmotnili „v jednom
krátkom zlomovom okamihu“. Obdobie, ktorým sa končí mladosť, sa skoncentrovala do
kratšieho časového úseku a často nemala jasné sekvencie. Narušil sa takto kontinuálny,
postupný ráz prechodu do dospelosti a dospievanie nemalo povahu časovo organizovanej
244 POTANČOKOVÁ, Michaela – VAŇO, Boris – PILINSKÁ, Viera – JURČOVÁ, Danuša. Slovakia: Fertility between
tradition and modernity. In: Demographic research 19(Special collection 7), 2008, 973 – 1018.
245 ALAN, Josef (1989: 148 – 149).
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sociálnej integrácie. Domnievam sa, že tieto špecifiká prechodu do dospelosti narúšajú
predstavu o štandardných životných dráhach, tak ako boli popísané v prvej kapitole.
Hlavné životné udalosti neboli chronologicky fixované a neprebiehali s pravidelnou
následnosťou. Tým, čo však oprávňuje pozorného pozorovateľa označiť tento režim životnej
dráhy za štandardný je, že vekové kohorty vstupujúce do dospelosti v období socializmu mali
svoje životné dráhy veľmi podobné. Tak nerodinné ako i rodinné prechody absolvovali ženy
i muži skoro univerzálne. Kľúčové udalosti – míľniky vymedzujúce dospelosť – absolvovali
takmer všetci v podobnom veku a s malými časovými odstupmi od seba. Rozhodne platila
aj vysoká miera inštitucionalizácie prechodu do dospelosti. O striktne naformulované
a vyžadované sociálne očakávania a normy mladí ľudia zakopávali doslovne na každom
rohu na svojej ceste k dospelosti. Vlastne tam veľmi zákruty neboli, takže o ne zakopávali
pri každom kilometrovníku. Možnosti individuálnej voľby a slobodného rozhodnutia pre
alternatívne usporiadanie životnej dráhy boli minimálne. Ukotvila sa u mladých dospelých
výrazná štandardizácia, unifikovanosť a homogenita prechodu do dospelosti, ktoré sú
charakteristickými črtami modelu, ktorú môžeme nazvať socialistickým modelom prechodu
do dospelosti.
Samozrejme rôznorodosť existovala tak v „socialistickom tábore“ ako aj v rámci
Slovenska. Na možné diferencie vývoja v jednotlivých štátoch socialistického bloku
upozorňujú výsledky analýzy Lucie Kynčilovej (2009)246. Za využitia dát výskumu Fertility
and Family Survey (FFS), do ktorého sa Slovensko nezapojilo, porovnávala rôzne vekové
kohorty žien narodených v období rokov 1952-1972 z Českej republiky, Poľska a bývalého
východného Nemecka. Zistila, že až 15 % Poliek vo veku 39 rokov ešte stále bývalo s rodičmi
a nikdy neopustilo rodičovskú domácnosť. Na rozdiel od žien z ďalších porovnávaných
246 KYNČILOVÁ, Lucie (2009).
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krajín, kde bol podiel žien, ktoré sa neodsťahovali od rodičom, minimálny. Kde hľadať
príčiny tejto diferencie, ak väčšina žien zo skúmanej vekovej kohorty dospievala vo veľmi
podobných podmienkach formovanými socialistickou rodinnou a sociálnou politikou?
Vysvetlením môže byť zachovanie svojich kultúrno-historických vzorov v daných krajinách
napriek všetkým obmedzeniam zo strany socialistického zriadenia. Na tento faktor by
sme rozhodne nemali zabúdať, nakoľko zohráva úlohu následne aj v prípade priestorových
diferencií už v prípade konkrétnej krajiny.
Výraznejšie diferencie by sme našli v prípade prechodu do dospelosti na Slovensku
pri sledovaní etnickej príslušnosti, kde vykazovali odlišnosti mladí dospelí žijúci
v marginalizovaných rómskych komunitách. Skoršie ukončenie školy, skoršie materstvo
či vyššia miera kohabitácií boli tými charakteristickými odlišnosťami247. V tomto prípade
však ide skôr o amalgám sociálno-ekonomického postavenia a kultúrnych noriem, nakoľko
v prípade vyššej miery integrovanosti a inklúzie (života mimo segregovaného priestoru
a koncentrácie) dochádza k preberaniu majoritných vzorov správania aj prípade rodinných
a partnerských dráh. Rovnako aj vzdelanostné diferencie, ktoré napríklad u prvej päťročnej
vekovej kohorty žien povojnovej generácie ešte mohli byť pomerne výrazné sa u mladších
príslušníčok generácie výrazne znížili (napríklad podiel bezdetnosti u žien v jednotlivých
vzdelanostných skupinách či ďalších charakteristík reprodukčného či partnerského
správania)248. Existujúca rôznorodosť existovala, ale vo väčšine prípadov nemala pôvod
v individuálnej vôli a slobodnom rozhodnutí mladého človeka.

247 KUMANOVÁ, Zuzana – DŽAMBAZOVIČ, Roman. Rómska rodina. In: Vašečka, Michal (Ed.). Čačipen pal
o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002, 503 – 526.
248 ŠPROCHA, Branislav – POTANČOKOVÁ, Michaela. Vzdelanie ako diferenčný faktor reprodukčného správania.
Bratislava : INFOSTAT, 2010. ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol – ŠÍDLO, Luděk. Vzdelanie žien a plodnosť:
k niektorým diferenčným aspektom transformácie plodnosti na Slovensku. In: Sociológia 52(5), 2020, 499 – 524.
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3.2
VYBRANÉ PRECHODY DO DOSPELOSTI PO ROKU 1989
Mladí ľudia po páde socializmu menej často zakladajú rodinu, vstupujú do manželstva
a odkladajú vstup do sobáša a založenie rodiny na stále neskoršie obdobie svojho života.
Tento evidentný trend neplatí len na Slovensku, ale aj v ostatných východoeurópskych
krajinách249. Vonkajšie faktory a mechanizmy, ktoré prispievali k pretrvávaniu a prehĺbeniu
skorého a takmer univerzálneho manželstva a ustáleniu pomerne vysokých mier pôrodnosti
na Slovensku v období socializmu, sa po roku 1989 rýchlo rozplynuli. Celospoločenská
transformácia zahŕňajúca výrazné hospodárske, kultúrne i politické zmeny, prispela
k pomerne dynamicky sa presadzujúcim zmenám rodinného a reprodukčného správania.
K zmenám však dochádza aj z hľadiska ďalších dielčích prechodov do dospelosti v živote
mladých dospelých. Zmeny sa nevyhli vzdelávaciemu systému, trhu práce, či trhu
s nehnuteľnosťami, na ktoré museli a musia reagovať pri svojich nerodinných dielčích
prechodoch do dospelosti. Na jednej strane otvorenie oblastí vzdelávania, zamestnania,
bývania znamená zvýšenie možných príležitostí, zároveň však predstavuje pre mladých
dospelých zvýšené riziko neistoty a bariér (napríklad v prípade trhu práce súvisiace
s pracovnou nestabilitou a nezamestnanosťou, so sťaženým prechodom na trh práce po
absolvovaní vzdelávania a pod.).
V (post-)transformačnom období sa nespochybniteľne ukázala zvyšujúca
sa ekonomická návratnosť vyššieho vzdelania na Slovensku250. Nárast hodnoty vzdelania
249 FILADELFIOVÁ, Jarmila – CUPEROVÁ, Katarína (2000).
250 MYSÍKOVÁ, Martina – VEČERNÍK, Jiří (2019). Návratnost vysokoškolského vzdělání v západní a východní
Evropě. In: Anýžová, Petra – Večerník, Jiří (eds.). Vzdělání, dovednosti a mobilita. Zaměstnání a trh práce v České
republice a evropských zemích. Praha : Karolinum, 52 – 70.
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bola odrazom jej narastajúcej úlohy vo vzťahu k zamestnaniu a úrovni príjmov. Vzdelanie
sa stalo dôležitejším faktorom pre budúce vyhliadky ľudí na životný úspech, ktorý si dobre
uvedomujú251. Kým v roku 1992 považovalo za dôležité252 pre dosiahnutie životného
úspechu vo výskume medzinárodného výskumného programu International Social
Survey Programme (ISSP)253 „mať dobré vzdelanie“ iba 59,2 % opýtaných na Slovensku,
tak v roku 2016 to bolo už 90,4 % respondentov. Mať dobré vzdelanie bolo vnímané ako
tretí najdôležitejší faktor vedúci k životnému úspechu, hneď po „usilovne pracovať“ a „byť
ctižiadostivý, mať ambície“. Na dôležitosť vzdelania reagujú tak samotní mladí ľudia, ako
aj ich rodičia v podobe vysokých vzdelanostných ašpirácií a očakávaní vo vzťahu k svojim
potomkom. Výsledky nedávneho kvantitatívneho výskumu ukázali, že väčšina mladých
ľudí smerovala svoje vzdelanostné ašpirácie k dosiahnutiu vysokoškolského diplomu. Ich
ašpirácie boli pritom výrazne formované práve vysokými vzdelanostnými očakávania zo
strany ich rodičov254.
Pri prechode do dospelosti po roku 1989 sa u mladých dospelých z Generácie Y najprv
sústredím na rodinné prechody, akými sú sobáš (manželstvo) a rodičovstvo. Až následne
sa budem venovať odchodu z rodičovskej domácnosti, t. j. rezidenčnému osamostatneniu
sa mladých ľudí od rodičov. Už na začiatku môžem ukázať niekoľko veľmi zaujímavých
zistení vypovedajúcich o základnom smerovaní zmien v prechode do dospelosti z hľadiska
251 LUBELCOVÁ, Gabriela – ZEMAN, Milan. Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja
na Slovensku – subjektívna dimenzia. In: Sociológia 51(5), 2019, 455 – 482.
252 Išlo o sumár odpovedí na varianty – podstatné, veľmi dôležité a dôležité.
253 Viac na: http://www.issp.org/menu-top/home/
254 DŽAMBAZOVIČ, Roman – GERBERY, Daniel. Vzdelanostné ašpirácie mladých ľudí a rola rodinného
prostredia. In: Džambazovič, Roman – Gerbery, Daniel – Sopóci, Ján (eds.). Vzdelávacie nerovnosti v optike
sociológie. Teoretické východiská a empirické poznatky. Bratislava : STIMUL, 2022.
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porovnania jednotlivých generácií a z hľadiska niektorých dielčích prechodov. Odpoveď,
aspoň v prípade rodinných prechodov a odsťahovania sa od rodičov a vekovej kohorty
narodených v rokoch 1941 až 1972, nachádzame v analýze Dirka Hofäckera a Jany
Chaloupkovej (2014)255. Autori spracovali údaje z European Social Survey (Round 3) z roku
2006 (ďalej ESS 2006), umožňujúce analýzu trendov a zachytenie zmien v rodinných
trajektóriách. Dáta žiaľ ešte neumožňovali identifikovať životné udalosti u zástupcov
Generácie Y (Mileniálov, narodených v období rokov 1980-1995). Autori sledovali tri
kohorty narodené v rokoch 1941-1950, 1951-1960 a 1961-1972. Prvé dve kohorty zažívali
hlavné udalosti rodinných prechodov v období socializmu a v poslednej kohorte už
zaznamenávame aj čiastočne „postsocialistické“ kohorty. Medzi jednotlivými európskymi
krajinami nachádzame výrazné diferencie a rovnako aj medzi sledovanými generáciami. Ak
sa pozrieme na životné udalosti súvisiace s rodinnou trajektóriou troch vekových kohort na
Slovensku, tak je viditeľné, že dve „socialistické kohorty“ (tie, ktoré väčšinu svojej mladosti
zažili v období socializmu) vykazujú podobné charakteristiky a v prípade najmladšej
kohorty ide už o stále evidentnejší odklon a o odlišný model rodinných trajektórií a väčšiu
rôznorodosť udalostí, ktorými si do 35 rokov svojho života „prešli“ (pozri Tabuľka č. 1).
Pri identifikácii trendov poslúži porovnanie podielu jednotlivcov, ktorí zažili špecifické
rodinné udalosti a dielčie tranzície do veku svojich 35 rokov. Tabuľka č. 1 zachytáva podľa
vekových kohort podiely respondentov, ktorí sa odsťahovali a žili sami (nežili spoločne
s rodičmi alebo ani s partnerom/partnerkou v jednej domácnosti); žili v nezosobášenom
spolužití (bez následného sobáša); žili v predmanželskom nezosobášenom spolužití (žili
v nezosobášenom spolužití najmenej jeden rok pred sobášom); vstúpili do manželstva;
mali dieťa mimo manželstva; zosobášili sa po pôrode a zostali bezdetní do veku 35 rokov.
255 HOFÄCKER, Dirk – CHALOUPKOVÁ, Jana. Patterns of Family Life Courses in Europe – between
Standardisation and Diversity. A Cross-national Comparison of Family Trajectories and Life Course Norms in
European Countries. In: Comparative Population Studies 39(3), 2014, 559 – 586.
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Tabuľka č. 1:
Podiel respondentiek a respondentov na Slovensku, ktorí zažili vybrané rodinné situácie do
svojich 35 rokov života (v %, vekové kohorty podľa rokov narodenia)

Situácie / Kohorty

1941-1950

1951-1960

1961-1972

Žili sami

27,7

29,7

22,1

Žili v nezosobášenom spolužití

6,5

5,6

14,0

9,8

13,5

23,7

Žili v manželstve

95,7

91,0

86,3

Mali dieťa mimo manželstva

3,3

5,3

7,2

Manželstvo po narodení dieťaťa

1,6

3,4

5,0

Boli bezdetní

7,6

10,5

15,6

Žili v predmanželskej kohabitácii
(% zo zosobášených)

Zdroj: ESS Round 3 (2006); Hofäcker, Dirk – Chaloupková, Jana (2014: 576)

106

V prípade najmladšej vekovej kohorty narodenej v rokoch 1961-1972 (z väčšej časti
zástupcovia Generácie X) nižší podiel z nich žil do svojich 35 rokov samostatne. Odsťahovanie
sa od rodičov a rezidenčné osamostatnenie sa bolo menej frekventované ako u starších
respondentov, resp. ak sa odsťahovali, zdieľali s niekým spoločnú domácnosť. Častejšie
však žili v nezosobášenom spolužití, či už v takom, ktoré neskôr ani neskončilo sobášom,
ako aj v takom, ktoré minimálne po roku spolužitia skončilo manželským sľubom. Ide
o vyše pätinu najmladšej kohorty, žijúcu v nezosobášenom spolužití, ktoré môžeme zaradiť
medzi predmanželský typ kohabitácie. Išlo o tzv. manželstvá na skúšku. Medzi jednotlivými
kohortami sa smerom od najstaršej znižoval podiel tých, ktorí zažili manželstvo. Pre
majoritu však bolo manželstvo podobou partnerského zväzku, pre ktorú sa rozhodli.
Rovnako, medzi mladými dospelými na Slovensku nebolo v období socializmu rozšírené,
že by mali dieťa mimo manželstva a teda ani to, že by sa zosobášili po pôrode. Takže nízke
podiely jednotlivcov v jednotlivých vekových kohortách, ktoré zažili tieto udalosti do veku
svojich 35 rokov, neprekvapujú. V životnej dráhe mladšej vekovej kohorty ich však nájdeme
častejšie, ako u zástupcov starších kohort.
Pri medzinárodnej komparácii môžeme identifikovať medzi európskymi krajinami
výrazné rozdiely256. Podiel mladých ľudí, ktorí sa odsťahovali z rodičovského domu
a nežili s partnerom, sa v rámci kohort zvyšuje. Ale kým v škandinávskych krajinách a vo
väčšine západoeurópskych krajín to bolo viac ako 50 % jednotlivcov, najmä v najmladšej
sledovanej vekovej kohorte, tak v krajinách strednej a východnej Európy je ich podiel
oveľa menší. Podobné rozdiely vznikajú v súvislosti so skúsenosťami predmanželského
a nezosobášeného spolužitia. Spolužitie pred manželstvom sa stalo štandardným
modelom rodinných trajektórií vo väčšine západoeurópskych krajín. Hoci manželstvo stále
predstavuje dominantné „konečné štádium“ v rodinných trajektóriách, zvyšuje sa podiel
256 HOFÄCKER, Dirk – CHALOUPKOVÁ, Jana (2014).
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jednotlivcov, ktorí žili aj v nezosobášenom spolužití, ktoré bolo plnohodnotnou alternatívou
k manželstvu, resp. sa neskončilo sobášom. Podiel ľudí, ktorí mali dieťa narodené mimo
manželstva, a ktorí vstúpili do manželstva až po pôrode, tiež pribúda. Autori tieto trendy
v prípade škandinávskych a západoeurópskych krajín hodnotia ako signalizáciu vzniku
nového štandardného modelu rodinných trajektórií. Prostredníctvom procesu deštandardizácie, ktorý sa dotýka postupne väčšiny, dochádza vlastne k re-štandardizácii.
Odchod z rodičovského domu a život v samostatnej domácnosti, predmanželské
a nezosobášené spolužitie sa stávajú novými „štandardnými“ štádiami rodinných trajektórií
v najmladších kohortách a rovnako sa nezosobášené spolužitie stáva štandardným
predpokladom vstupu do manželstva alebo jeho plnohodnotnou alternatívou. Tieto
zmeny vyskytujúce sa najmä v krajinách západnej a severnej Európy možno interpretovať
ako znaky re-štandardizácie smerom k novému rodinnému modelu, zatiaľ čo najmä vo
východnej Európe skôr pozorujeme ešte len mierne známky de-štandardizácie a menšiu
turbulenciu rodinného života. Rodinné trajektórie sa ešte len začínajú de-štandardizovať
u poslednej skúmanej vekovej kohorty a je to aj prípad Slovenska. Aké sú trendy u mladších
vekových kohort a príslušníkov Generácie Y a čo môžeme očakávať v prípade dospievania
mladých ľudí nachádzajúcich sa v životnej etape vynárajúcej sa dospelosti?
Nové partnerské, rodinné a reprodukčné stratégie mladých dospelých sú reakciou
na kompletnú zmenu podmienok po roku 1989 a zmenu preferencií a ambícií samotných
mladých dospelých. Pre mladých ľudí na Slovensku a aj vo všetkých krajinách bývalého
socialistického bloku to bola úplne nová situácia. Vďaka poznatkom o priebehu zmien, ktoré
sa udiali v európskych demokraciách, ale aj ostatných neskoro-moderných spoločnostiach,
bolo možné očakávať a predpokladať, že sa dlhodobo nemenné a „fixované“ vzorce
reprodukčného a partnerského správania výrazne zmenia. To sa aj naplnilo a „ekonomiky
v prechode“ sa rýchlo stali „demografiami v prechode“ a vzorce formovania rodiny

108

a reprodukčné správanie v bývalých socialistických krajinách strednej a východnej Európy
sa postupne začínajú podobať vzorcom krajín, v ktorých bola identifikovaná druhá
demografická tranzícia o niekoľko desaťročí skôr257.
Mohli sme očakávať fundamentálnu premenu životných dráh mladých dospelých,
ktorej hlavným leitmotívom malo byť predlžovanie vstupu do dospelosti. Odďaľovanie
dielčích prechodov otvára časové možnosti na de-štandardizáciu, pluralizáciu
a diferenciáciu výrazne unifikovaného a štandardizovaného režimu životnej dráhy a v rámci
neho homogénneho modelu dielčích trajektórií a prechodu do dospelosti. Odďaľovanie
dospelosti a výrazná variabilita a pestrosť toho, ako k nej dôjde, mala podľa predpokladov
súvisieť s odlišným nastavením vzdelávacích podmienok, zmenami na trhu práce, zmenami
v kultúrno-normatívnom systéme či nastavení sociálnej politiky. Na tieto všetky odkladom
rodinných prechodov do vyššieho veku mali reagovať aj mladí ľudia na Slovensku. Utvoril by
sa tak časový priestor pre obdobie vynárajúcej sa dospelosti – vyplnenej experimentovaním,
hľadaním možností, ako dospieť k dôležitým životným rozhodnutiam, ktoré sa udejú
a zrealizujú však často až v tretej dekáde života mladých dospelých. Pozrieme sa na to, či sa
tieto predpoklady naplnili.

3.2.1
REZIDENČNÉ OSAMOSTATNENIE SA
(ODSŤAHOVANIE SA OD RODIČOV)
V idealizovanej predstave postupnosti dielčích prechodov k dospelosti je odsťahovanie
sa od rodičov ďalším nevyhnutným krokom k dospelého statusu jednotlivca. Ide o závažný
krok „oznamujúci“ okoliu ekonomickú nezávislosť a osamostatnenie sa mladého človeka od
257 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2015: 24).
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rodičov. Taktiež je spojený s pocitom väčšej autonómie, samostatnosti a prevzatia väčšej
zodpovednosti za seba samého258. Dospievanie je vo všeobecnosti späté aj s kvalitatívnymi
zmenami rodinných väzieb. Dochádza k nim v priebehu, ako i po (často dlhodobej) tranzícii
do dospelosti. Práve koncept „prepojených životov“ by mohol byť jedným z ďalších
kľúčových princípov perspektívy životnej dráhy. Naše životy neprežívame izolovane, ale
vo vzájomnej interakcii s inými. V prípade takéhoto pohľadu, rozhodnutie o tom, kedy sa
odsťahujem od rodičov, je formované aj konaním a názormi tých, s ktorými som v úzkom
spojení a toto rozhodnutie zasiahne aj do ich životov. Opustenie rodičovskej domácnosti,
pretrvanie v nej alebo opätovný návrat späť po odsťahovaní sa ovplyvní medzigeneračné
vzťahy a vzťahy v rodine vo všeobecnosti. Predpokladá sa, že načasovanie a okolnosti
týchto prechodov môžu prispieť k medzigeneračnej solidarite, alebo naopak, môžu
vytvárať ambivalenciu, konflikty, stres či napätie. Je to preto, že udalosti v živote jedného
člena rodiny môžu vytvárať protichodné prechody (counter transition) alebo efekt zvlnenia
(ripple effect) u ďalších rodinných príslušníkov259.
Kľúčovým krokom dospievania je postupné odpútanie sa od rodičov, a v tom hrá
odsťahovanie sa od nich vymedzujúcu úlohu. Rezidenčné osamostatnenie sa, ktoré môže,
ale nemusí byť spojené s vlastníctvom bývania, je však dôležité ešte aj z iného hľadiska.
Je totiž vnímané ako jeden z predpokladov bezproblémového fungovania partnerstva
a založenia vlastnej rodiny. Je vlastne logickým vyústením a ďalším míľnikom k dospelosti
po skončení štúdia a následnom vstupe na trh práce. Ukazuje sa, že v predstavách o svojej
životnej dráhe mladí ľudia uvažujú práve o takomto vzájomnom prepojení časovania

258 ARNETT, Jeffrey J. (2015).
259 MITCHELL, Barbara A. The Boomerang Age from Childhood to Adulthood: Emergent Trends and Issues for
Aging Families. In: Canadian Studies in Population 33(2), 2006, 155 – 178.
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a následnosti jednotlivých krokov k prechodu do dospelosti260. Opustenie „rodinného
hniezda“ a „zahniezdenie vo svojom“ môže byť podmienkou k spomínaným ďalším
čiastkovým tranzíciám, resp. môže napomôcť k ich skorším začiatkom.
Problematickosť naplnenia tejto predstavy sa zhmotnila aj na Slovensku v niekoľkých
skutočnostiach. Mnohé základné deskriptívne štatistické údaje potvrdzujú, že mladí
ľudia sa sťahujú z rodičovskej domácnosti v neskoršom veku veľký podiel zostáva bývať
pomerne dlhé obdobie svojho dospievania pod ochrannými krídlami rodičov. Podľa údajov
zo Sčítania v roku 1991, žilo vo veku 30 rokov spoločne s rodičmi 7 % žien a 17 % mužov.
V čase písania knihy ešte nemám k dispozícii aktuálne údaje z posledného Sčítania z roku
2021, ale predchádzajúci cenzus ukázal zvýšenie podielu mladých dospelých, ktorí bývali
v rodičovskej domácnosti. V roku 2011 to bolo až 47 % mužov a viac ako štvrtina žien vo
veku 30 rokov.
Zachytenie časových trendov a medzinárodné porovnanie dovoľujú aj údaje Eurostatu261
o mladých ľuďoch žijúcimi s rodičmi v jednej domácnosti v roku 2020. Vo vekovej kohorte
18-24 rokov je na Slovensku veľmi vysoký podiel mladých ľudí, ktorí ešte žijú vo svojich
detských izbách u svojich rodičov. Ide o 91,7 % mladých ľudí, čo je vyšší podiel, ako je priemer
v krajinách EÚ-27, kde je to 80 %. K celkovému predĺženiu obdobia spoločného bývania
s rodičmi prispieva nárast dĺžky štúdia a zotrvania vo vzdelávacom procese. Ide primárne
o dôsledok výraznej masifikácie terciárneho stupňa vzdelávania od konca minulého storočia

260 BILLARI, Francesco C. – LIEFBROER, Aart C. Towards a New Pattern of Transition to Adulthood? In:
Advances in Life Course Research 15(2-3), 2010, 59 – 75.
261 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvps08/default/table?lang=en
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na Slovensku262. Je sprevádzaná nárastom počtu a podielu vysokoškolských študentiek
a študentov. Dôkazom rozširovania terciárneho vzdelávania v posledných desaťročiach je
aj údaj, že v Slovenskej republike malo v roku 2020 vysokoškolské vzdelanie 49 % žien vo
veku 25-34 rokov v porovnaní s 29 % ich mužských rovesníkov. Z hľadiska medzinárodného
porovnania však ešte vždy zaostávame. Priemer v krajinách OECD bol 52 % mladých žien
a 39 % mladých mužov, ktorí mali vysokoškolské vzdelania263.
Predĺženie študentských rokov ale vo väčšine prípadov prináša určitú mieru
ekonomickej závislosti od rodičov, ktorá neumožňuje vyletieť z rodinného hniezda a založiť
samostatnú domácnosť. Ide skôr o určitý medzistupeň – semiautonómiu – ako ju nazýva
Lynn White (1994)264, aspoň v prípade tých, ktorí bývajú v študentských domovoch, na
privátoch a pod. V prípade popisu staršej vekovej kohorty 25-29 ročných, z ktorej mladí
ľudia už s veľkou pravdepodobnosťou ukončili (alebo končia) svoje vysokoškolské štúdium
a aktívne participujú aj na trhu práce, by som sa rád dlhšie pristavil.

262 LUBELCOVÁ, Gabriela. Vzdelanostná štruktúra mladých ľudí na Slovensku - vývoj a aktuálne trendy. In:
Džambazovič, Roman – Gerbery, Daniel – Sopóci, Ján (eds.). Vzdelávacie nerovnosti v optike sociológie. Teoretické
východiská a empirické poznatky. Bratislava : STIMUL, 2022.
263 Education at a Glance 2021: OECD Indicators. Slovak Republic. Dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/
sites/d8cc1985-en/index.html?itemId=/content/component/d8cc1985-en
264 WHITE, Lynn. Coresidence and Leaving Home: Young Adults and Their Parents. In: Annual Review of
Sociology 20, 1994, 81 – 102.
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Tabuľka č. 2:
Podiel mladých dospelých vo veku 25-29 rokov žijúcich s rodičmi
(v %, Slovensko EÚ-27, podľa pohlavia)
2005

2010

2015

2020

Slovensko SPOLU

58,0

68,2

70,8

67,4

Slovensko Muži

65,7

75,1

78,2

78,9

Slovensko Ženy

50,0

60,2

63,0

54,1

EÚ-27 SPOLU

-

39,7

42,3

41,8

EÚ-27 Muži

-

47,9

50,5

48,3

EÚ-27 Ženy

-

31,7

34,1

35,1

Zdroj: Eurostat265, podľa údajov EU-SILC
Poznámka: (-) – údaje neboli v danom roku k dispozícii; sú k dispozícii od rok 2010

265 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LVPS08__custom_2169241/default/table?lang=en
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Tabuľka č. 2 ukazuje výrazne vyšší podiel mladých ľudí na Slovensku vo veku 25 až
29 rokov, ktorí zostávajú žiť so svojimi rodičmi, ako je tomu v krajinách EÚ-27. V roku 2020 to
bolo v SR až 67,4 % mladých dospelých, čo bolo o 25,6 percentuálnych bodov viac ako bol
celoeurópsky priemer. V porovnaní s východiskovým rokom 2005, ich podiel narástol, ale
v optike posledných rokov ide skôr o pokles. Výrazne vyššie je zastúpenie mužov ako žien,
zostávajúcich v spoločnej domácnosti u rodičov. V súčasnosti dosahuje tento rozdiel až
24,8 percentuálnych bodov266 a je vyšší, ako bol v roku 2005 a taktiež vyšší, ako je európsky
priemer v roku 2020. Neskoré osamostatnenie sa od rodičov potvrdzuje aj výrazný
nadpolovičný podiel mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov zostávajúcich žiť v domácnosti
svojich rodičov. Išlo aj v tomto prípade o jeden z najvyšších podielov mladých dospelých
z európskych krajín – 65,2 % (v roku 2020)267. Vyšší podiel mladých ľudí zostáva žiť s rodičmi
v Európe už iba v Albánsku, Čiernej Hore, Grécku, Chorvátsku, Portugalsku, Srbsku
a Španielsku (krajiny uvádzam v abecednom poradí). Aj tu nachádzame evidentný rozdiel
medzi mladými ženami (57,2 %) a mužmi (72,9 %). Nevieme však povedať, aký podiel
z nich žije v rodičovskej domácnosti sám/sama, resp. s partnerom či partnerkou. Rozšírenie
sledovanej vekovej kohorty aj o mladých ľudí vo veku 30-34 rokov ukazuje, že na vysvetlenie
fenoménu dlhodobého spoločného bývania s rodičmi nepostačuje iba faktor predĺženia
obdobia štúdia, či chýbajúcich ekonomických zdrojov a ďalších štrukturálnych faktorov.
Ide aj o predĺženie obdobia medzi ukončením štúdia a vstupom do prvého korezidenčného
partnerského spolužitia268. Toto obdobie sa v čase pandémie COVID-19 môže ešte

266 V prípade porovnania mladých dievčat a chlapcov z vekovej kohorty 18-24 rokov to bol výrazne menší rozdiel
(5,3 percentuálnych bodov).
267 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LVPS08__custom_2171040/default/table?lang=en
268 HAŠKOVÁ, Hana. Odchod z domova rodičů. In: Hašková, Hana (Ed.). Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně
moderní společnosti. Praha : SLON, 2014, 59 – 78.
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predlžovať, resp. situácia partnerstiev mladých dospelých môže byť výrazne krehkejšia
v dôsledku dlhodobej izolácie a nemožnosti rozvíjania vzťahu.
Urýchľovačom odchodu z domácnosti rodičov na druhej strane môže byť práve
partnerstvo, tehotenstvo partnerky, či sobáš. K realizácii odchodu od rodičov často
dochádza až v súčinnosti s tranzíciami rodinnými269, tak ako tomu bolo aj u predchádzajúcich
generácií. Odkladanie samostatného bývania je teda u väčšiny mladých ľudí v úzkej spojitosti
s odkladaním formovania dlhodobých partnerských vzťahov a rodičovstva270. Sú tu však
minimálne dve odlišnosti v porovnaní s povojnovou generáciou. Po prvé: stále častejšie
sa to v súčasnosti deje vo vyššom veku mladých ľudí. Po druhé: zvyšuje sa podiel takých,
ktorí si zakladajú vlastnú domácnosť, v ktorej žijú sami alebo zdieľajú ju s niekým, s kým nie
sú v partnerskom vzťahu. Vo všeobecnosti však platí, že v súčasnosti žijú mladí dospelí vo
veku 18-34 rokov s rodičmi dlhšie ako kedykoľvek v minulom storočí a v mnohých štátoch je
častejším usporiadaním v danej vekovej kategórii spoločný život v domácnosti s rodičmi ako
s manželským partnerom alebo partnerom vo vlastnej domácnosti. Napríklad na Slovensku
je to až 65,2 % mladých ľudí vo veku 18-34 rokov a priemer EÚ-27 je 49,4 % (údaje za rok
2020)271. Slovensko patrí dlhodobo medzi štáty Európy s najvyšším priemerným vekom
odchodu z rodičovského domu (pozri Tabuľka č. 3). V roku 2020 bol odhadovaný priemerný
vek mladých ľudí opúšťajúcich rodičovskú domácnosť vyšší ako v Slovenskej republike iba
v Chorvátsku – 32,4 rokov. Na Slovensku to bolo 30,9 rokov. Na opačný koniec rebríčka
dlhodobo patria škandinávske krajiny (Švédsko, Dánsko a Fínsko), kde napríklad mladí ľudia
269 CHALOUPKOVÁ, Jana. Rodinné a pracovní starty: rozmanitost modelů vstupu do dospělosti v evropských
zemích. In: CHALOUKOVÁ, Jana (Ed.). Proměny rodinných a profesních startů. Praha : Sociologický ústav AV ČR,
2010, 25 – 58.
270 BILLARI, Francesco C. Becoming an adult in Europe: A macro(/micro)-demographic perspective. In:
Demographic Research SC3(2), 2004, 15 – 44.
271 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LVPS08__custom_2188817/default/table?lang=en
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vo Švédsku opúšťali domácnosti rodičov podľa údajov z roku 2020 ešte pred dosiahnutím
18 rokov (17,5 rokov)272.
Tabuľka č. 3:
Odhadovaný priemerný vek mladých ľudí opúšťajúcich rodičovskú domácnosť
(v rokoch, Slovensko / EÚ-27, podľa pohlavia)
2005

2010

2015

2020

Slovensko SPOLU

29,9

30,6

30,9

30,9

Slovensko Muži

31,0

31,8

32,4

32,2

Slovensko Ženy

27,7

29,4

29,5

29,4

EÚ-27 SPOLU

26,7

26,5

26,4

26,4

EÚ-27 Muži

27,9

27,6

27,5

27,4

EÚ-27 Ženy

25,5

25,3

25,3

25,4

Zdroj: Eurostat273, podľa údajov EU-Labour Force Survey
272 Nízke hodnoty tohto ukazovateľa vo Švédsku možno čiastočne vysvetliť silným zameraním politických
opatrení na teenagerov a mladých ľudí vo veku 13-25 rokov vo vzťahu k ich etablovaniu sa na trhu práce
a začleneniu do spoločnosti.
273 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/YTH_DEMO_030__custom_2168743/default/table?lang=en
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Ak porovnáme priemerný vek odchodu mladých ľudí z rodičovského domu na
Slovensku za obdobie 2005 až 2020, vidíme nárast o jeden rok. Jeho hodnota je nad
európskym priemerom (v roku 2020 – 26,4 rokov). Aj v tomto prípade ide o pomerne
veľký rodový rozdiel, ktorý síce nepatrí medzi najväčšie v Európe, ale rozhodne stojí za
pozornosť. Kým napríklad slovenskí muži v roku 2020 opustili domáce rodičovské hniezdo
v priemere ako 32,2 roční, tak ženy ako 29,4 ročné. V porovnávanom období sa rozdiel
trošku znížil, ale ešte vždy ide o diferenciu 2,8 rokov. Ak si to opäť porovnáme so situáciou
v škandinávskych krajinách, tak tam je rozdiel medzi mladými ženami a mužmi opúšťajúcimi
rodičovskú domácnosť zanedbateľný. Rodové rozdiely sú zaznamenané nielen pri prvom
odchode z rodičovského domu/bytu, ale aj v prípade odchodu po opätovnom návrate späť
k rodičom po skúsenosti s osamostatnením sa274. Dcéry opúšťajú rodičovskú domácnosť
skôr, a to v prvom i v druhom prípade. Vysvetlením môžu byť odlišné rodové očakávania na
partnerský a rodinný život, ako aj väčší dohľad a kontrola ich správania zo strany rodičov,
či výraznejšie očakávania na ich participáciu a pomoc pri zabezpečovaní chodu spoločnej
domácnosti275, čo sa nemusí stretnúť s porozumením a bezkonfliktným prijatím.
Analýza údajov celoeurópskeho výskumného projektu Európska sociálna sonda
(European Social Survey, ESS) Francesca Billariho a Aarta Liefbroera276 potvrdzuje trend
neskoršieho odchodu z rodičovskej domácnosti u mladých ľudí na Slovensku. Údaje sú
z tretieho kola ESS z roku 2006 (ďalej ESS 3), ktorého súčasťou bol modul „Usporiadanie
274 GILLESPIE, Brian J. Adolescent intergenerational relationship dynamics and leaving and returning to the
parental home. In: Journal of Marriage and Family 82(3), 2020, 997 – 1014.
275 SANDBERG-THOMA, Sara E. – SNYDER, Anastasia R. – JANG, Bohyun J. Exiting and returning to the
parental home for boomerang kids. In: Journal of Marriage and Family 77(3), 2015, 806 – 818. SASSLER, Sharon –
CIAMBRONE, Desiree – BENWAY, Gaelan. Are they really mama’s boys/daddy’s girls? The negotiation of adulthood
upon returning to the parental home. In: Sociological Forum 23(4), 2008, 670 – 698.
276 BILLARI, Francesco C. – LIEFBROER, Aart C. (2010).
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životnej cesty“277 (The Timing of Life: The Organisation of the Life Course in Europe). Ten
umožnil sledovať prierezové, medzigeneračné porovnanie piatich desaťročných vekových
kohort narodených od roku 1930 po rok 1970 z hľadiska usporiadania ich súkromného
života. Analýza zachytila dynamiku zmien a ukázala, že kým u najstaršej vekovej kohorty
narodenej v rokoch 1930-1939 na Slovensku odchod od rodičov na dlhšie obdobie278
prebehol v prípade žien už v 20,3 rokoch ich života, tak u vekovej kohorty 1970-1979 opúšťali
svojich rodičov až ako 22,3 ročné. Trend v prípade porovnania ďalších vekových kohort však
nebol jednoznačný.
Zistenie o kohortných posunoch v prípade žien na Slovensku potvrdzuje vo
svojej analýze aj slovenský demograf Branislav Šprocha (2018)279. Zameral sa na priestorové
aspekty prechodu do samostatnej domácnosti na základe údajov cenzov 1991 a 2011. Na
začiatku 90. rokov sa rezidenčné osamostatnenie realizovalo u mladých žien vo väčšine
okresov na Slovensku vo veku 22-24 rokov. Nižší priemerný vek (do 22 rokov) zakladania
vlastnej samostatnej domácnosti nachádzame predovšetkým na južnom a strednom
Slovensku a tiež na krajnom východe. Počas nasledujúcich dvoch desaťročí však už došlo
k výraznej zmene časovania prechodov k samostatnej domácnosti. V podstate vo všetkých
okresoch autor identifikoval nárast hodnôt indikátora časovania tejto tranzície. Nižším
priemerným vekom rezidenčného osamostatnenia sa vyznačovali iba južné časti stredného
a východného Slovenska a najvyšší priemerný vek oblasť Považia, Ponitria a niektoré
277 V tomto prípade preberám preklad riešiteľského kolektívu zabezpečujúceho realizáciu zberu dát ESS
na Slovensku. Je ním Spoločenskovedný ústav Centrum spoločenských a psychologických vied (CSPV) SAV
v Košiciach.
278 Otázka znela: „V ktorom roku, ak vôbec niekedy, ste po prvýkrát opustili vašich rodičov po dobu 2 alebo viac
mesiacov a začali žiť oddelene?“
279 ŠPROCHA, Branislav. Prechody do dospelosti na Slovensku v priestorovej perspektíve podľa Sčítania
obyvateľov 1991 a 2011. In: Geografický časopis 70(2), 2018, 117 – 140.
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okresy na východe, kde sa priemerný vek žien pri vzniku samostatnej domácnosti už dostal
nad hranicu 28 rokov. Šprocha zdôrazňuje, že v týchto častiach Slovenska sa kumulujú
viaceré faktory pôsobiace v smere odkladania formovania samostatných domácností.
Okrem miery dostupnosti bytov to môžu byť najmä faktory spojené s ekonomickými
javmi (zamestnanosť a výška mzdy), ale aj rodinným a reprodukčným správaním (intenzita
a časovanie sobášnosti a rodenia prvých detí a rozvodovosť). Nemenej dôležité môžu byť aj
kultúrne zvyklosti v spojitosti s (ne)dobrovoľným viacgeneračným súžitím280.
Irena Kotowska (2012)281 na základe zhrnutia viacerých analýz poukazuje na špecifické
postavenie krajín strednej a východnej Európy, ktoré sa nachádzajú medzi dvoma
extrémnymi pólmi – krajinami severnej (odchod z rodičovského domu v nízkom veku)
a južnej Európy (neskoré rezidenčné osamostatnenie sa). Slovensko, podobne ako ďalšie
štáty východnej Európy, pritom vykazuje podobné charakteristiky ako štáty južnej Európy –
pomerne dlhé spolužitie s rodičmi a neskoré rezidenčné osamostatnenie sa. Tieto zistenia
je ešte vhodné doplniť o výsledky analýzy Marie Iacovou a Alexandry J. Skrew (2011: 471)282
o vysokom zastúpení rozšírených rodín a domácností tvorených rodičom alebo rodičmi
žijúcimi so svojím dospelým dieťaťom vo východnej Európe a o ich trochu nižšom podiele
v južnej Európe. Heterogenitu starých členských štátov Európskej únie (EÚ-15) autorky
zachytili prostredníctvom ich podrobnejšieho členenia okrem južných na severské a severozápadné štáty. Práve v dvoch naposledy menovaných je zastúpenie spomínaných typov
domácností minimálne, resp. výrazne nižšie ako v štátoch južnej či východnej Európy.
280 ŠPROCHA, Branislav (2018).
281 KOTOWSKA, Irena E. Family Change in Europe from the Transition to Adulthood Perspective. In: Knijn, Trudie
(Ed.). Work, Family Policies and Transition to Adulthood in Europe. New York : Palgrave Macmillan, 2012, 102 – 129.
282 IACOVOU, Maria – SKEW, Alexandra J. Household composition across the new Europe: Where do the new
Member States fit in? In: Demographic Research 25(Art 14), 2011, 465 – 490.
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Spoločné bývanie s rodičmi do pomerne vysokého veku mladých dospelých
nemusí byť vnímané ako dobrovoľné. Pri takomto hodnotení však vyzývam k opatrnosti
a upozorňujem na súvislosť s odlišnými kultúrnymi normami a tradíciami. Pre popísanie
situácie na Slovensku môže byť východiskom využitie tzv. juhoeurópskeho/stredomorského
modelu vstupu do dospelosti283. Jeho hlavnými charakteristikami sú: dlhodobé zotrvanie
v rodičovskom dome a synchronizácia konečného odchodu od rodičov so sobášom,
založením si vlastnej rodiny alebo aspoň samostatnej partnerskej domácnosti284. Na jednej
strane je preň typické, že odsťahovaniu sa od rodičov bránia predovšetkým ekonomické
dôvody: ťažkosti s dosiahnutím stabilného zamestnania, vysoká nezamestnanosť mladých
ľudí, nedostatok nájomného bývania, celková orientácia na vlastnícke bývanie a absencia
podpory štátu umožňujúca osamostatnenie sa od rodičov. Na strane druhej sa však pri
tvorbe typológie upozorňuje aj na úlohu rodinnej solidarity, t. j. kultúrnych noriem. Dlhšie
spolužitie s rodičmi sa vníma na Slovensku aj ako forma podpory detí, ktorá im dovoľuje
sporiť si na získanie vlastného bývania285. Ide o investíciu rodičov do budúcnosti svojich
detí. Môže však ísť naopak aj o výraznú výpomoc (finančnú, zabezpečenie starostlivosti) zo
strany mladých dospelých voči svojim zostarnutým, chorým286, či po ekonomickej stránke
nedostatočne zabezpečeným rodičom. Taktiež môže zohrávať dôležitú úlohu skutočnosť,
283 BILLARI, Francesco C. – LIEFBROER, Aart C. (2010). BILLARI, Francesco C. – PHILIPOV, Dimiter – BAIZÁN,
Pau (2001).
284 Autori rozlišujú v západoeurópskych krajinách tri geograficky identifikovateľné vzorce tranzícií do dospelosti.
Okrem spomínaného stredomorského ide o francúzsky a severoeurópsky, v ktorom predchádza uzatvoreniu
rodiny založenie vlastnej samostatnej domácnosti a obdobie, kedy jedinec žije sám sa predlžuje. V poslednom,
tzv. britskom, mladí ľudia nastupujú do zamestnania v skoršom veku a sú ekonomicky samostatní, ale odkladajú
založenie vlastnej domácnosti a rodiny na neskoršie obdobie svojho života.
285 DŽAMBAZOVIČ, Roman. S kým žijeme v jednej domácnosti? Meniace sa formy rodinného správania na
Slovensku z pohľadu štruktúry domácností. In: Slovenská štatistika a demografia 26(1), 2016, 29 – 47.
286 SMITH, Anika – Van GAALEN, Ruben. I. – MULDER, Clara (2010). Parent-child coresidence: Who moves in
with whom and for who’s needs. In: Journal of Marriage and Family 72(4), 2010, 1022 – 1033.
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že spoločné spolužitie niekoľkých generácií je tradičnou kultúrnou normou a hodnotou.
Vhodne to dokresľuje David Sven Reher (1998) vo svojej vplyvnej štúdii o kultúrnych
rozdieloch rodinných väzieb. Odlišuje na jednej strane štáty severnej a centrálnej Európy
a štáty Severnej Ameriky so slabými rodinnými väzbami (weak family ties), a na strane druhej
juhoeurópske (ale aj východoeurópske) spoločnosti so silnými rodinnými väzbami (strong
family ties), ktoré charakterizujú odlišné vzorce rodinnej solidarity a fungovania rodinných
systémov. Pre spoločnosti so silnými rodinnými väzbami (do ktorej napríklad podľa vnímania
dôležitosti medzigeneračnej solidarity287 či úlohy rodiny ako primárneho poskytovateľa
pomoci zaraďujem aj Slovensko288) je typický neskorý odchod z rodičovského domu
a postupné rezidenčné osamostatňovanie sa. Silné rodinné väzby (silný rodinný systém)
udržujú rodiny dlhšie pohromade, nakoľko sú medzigeneračné vzťahy veľmi silné a je pre
nich charakteristická obojsmernosť. Umožnené zotrvanie dieťaťa v spoločnej domácnosti
s rodičmi a jeho (ekonomická a sociálna) podpora z ich strany sú vykúpené výmenou za
jeho spoločnosť a súčasnú či prípadnú neskoršiu starostlivosť o rodičov. Odchod od rodičov
v týchto spoločnostiach je asociovaný častejšie až s uzavretím manželstva a zakladaním
vlastnej rodiny. Takéto správanie je podporované prijímaním tradičných hodnôt v silnom
rodinnom systéme. V spoločnostiach so slabými rodinnými väzbami, resp. modelom
287 S výrokom „Je povinnosťou detí postarať sa o svojich rodičov, keď zostarnú.“ súhlasilo vo výskume
ISSP 2018 skoro 83 % respondentov a ani mladí ľudia vo veku 18-34 rokov sa výrazne neodlišovali (77 %).
Medzigeneračná solidarita bola však zisťovaná aj „druhým smerom“ – od staršej generácie k mladšej. S výrokom
„Ak je potrebné, rodičia by mali poskytnúť finančnú pomoc svojim deťom, aj keď sú už dospelí.“ súhlasila
tiež väčšina opýtaných (63,5 %) a v prípade mladých ľudí to bolo skoro identické (62,2 %). Dátový súbor je
k dispozícii v Slovenskom archíve sociálnych dát (SASD) na adrese: http://sasd.sav.sk/sk/data_katalog_abs.
php?id=sasd_2018001.
288 DŽAMBAZOVIČ, Roman – SOPÓCI, Ján. Využívanie sociálnych zdrojov pri riešení životných situácií. In:
Bahna, Miloslav (Ed.). Slovensko na hodnotových mapách: názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného
komparatívneho výskumu ISSP. Bratislava : Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2019, 33 – 39. Dostupné na: http://
www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3103_attach_Slovensko_na_hodnotovych_mapach_2019.pdf. HOFREITER,
Roman – BAHNA, Miloslav. Looking for a Job and Borrowing Money: Uncertainty and the Reliance on Strong Ties.
In: International Journal of Sociology 50(2), 2020, 103 – 121.
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prechodu do dospelosti, typickými pre škandinávske krajiny, ide často o predčasný odchod
z domu rodičov289. Účelom môže byť založenie domácnosti jednotlivca, ale aj spolužitie
s partnerom či spoločné bývanie s priateľmi. Pre tieto spoločnosti je typická menšia závislosť
detí na rodičoch a rodičov na deťoch.
Z historického hľadiska bolo na Slovensku typické v tradičnej vidieckej rodine
dlhodobé spolužitie s rodičmi a život pod jednou strechou, na jednom chlebe, ktoré bolo
nielen z mnohých príčin výhodné (systém zdaňovania; istota, ktorú ponúkala otcovizeň či
dedovizeň atď.), ale aj existenčnou nevyhnutnosťou290. Nová rezidencia pre nový manželský
pár predstavovala často neriešiteľný problém. Po sobáši odchádzali a opúšťali svojich rodičov
najčastejšie nevesty, ktoré sa sťahovali k rodine svojho manžela291. So svojou nukleárnou
rodinou následne prežili dlhé obdobie v spoločnej (viacrodinnej) domácnosti s ďalšími členmi
rozšírenej rodiny. Ak mladí odchádzali natrvalo z domu, bolo to teda najčastejšie za účelom
sobáša a založenia vlastnej rodiny, ktorá sa však realizovala opäť v spoločnej domácnosti
s rodičmi jedného z manželských partnerov. Povinnosťou detí bolo pritom „dochovať“
a zabezpečiť starostlivosť o zostarnutých rodičov. V prípade dočasného opustenia domu
to bolo v určitých vrstvách kvôli štúdiu, osvojeniu si zručností pre vykonávanie remesla či
odchodu za prácou, často však s následným návratom do rodičovského domu. Odchod
z domu za účelom osamostatnenie sa, čo bola sociálna norma, ktorá predchádzala
zosobášenie a založenie rodiny na západ od Hajnalovej línie (v západoeurópskom type
rodiny), nebol v našich podmienkach vyžadovaný a nebol sociálnou normou. Obdobie
289 IACOVOU, Maria. Leaving Home: Independence, Togetherness and Income in Europe. Expert paper
No. 2011/10. UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2011.
290 BOTÍKOVÁ, Marta. Rodina a jej tradície v našej každodennosti. In: OS - Občianska spoločnosť. Prežívame
krízu rodiny? 3, 2011, 19 – 31.
291 Pri popise vidieckej slovenskej rodiny čerpám z: BOTÍKOVÁ, Marta – ŠVECOVÁ, Soňa – JAKUBÍKOVÁ,
Kornélia. Tradície slovenskej rodiny. Bratislava : VEDA, 1997.
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socializmu mnohé zmenilo, ale zotrvanie v spoločnej domácnosti s rodičmi aj po sobáši
či narodení dieťa a až následné rezidenčné osamostatnenie sa, nebolo ničím nezvyčajným
ani v tomto období.
Medzi príčinami diferencií vzorcov osamostatnenia sa od rodičov sa najčastejšie
uvádzajú okrem kultúrnych aj špecifické štrukturálne a inštitucionálne podmienky (od
nastavenia sociálnej politiky /režimu sociálneho štátu/292, charakteristík vzdelávacieho
systému až po priestorové rozmiestnenie terciárneho vzdelávania)293. Dobrým príkladom
je sever Európy, kde sa kladie väčší dôraz na hodnotu individuálnej nezávislosti a aj systém
sociálneho zabezpečenia sa vyznačuje univerzálnou podporou samostatného bývania294.
Spomínal som už odlišné nastavenie medzigeneračnej solidarity (dôraz na medzigeneračnú
výpomoc a veľké očakávania s ňou spojené), ale aj samotné nastavenie systému sociálneho
zabezpečenia, či ekonomické faktory môžu výraznejšie hatiť a komplikovať v štátoch
východnej Európy snahu mladých dospelých osamostatniť sa od svojich rodičov.
Nejde len o nezamestnanosť, celkovú neistotu zamestnania, ku ktorým je možné pridať
relatívne nízku úroveň miezd či nízku kúpnu silu, ale aj výrazný nárast cien nehnuteľností,
čo znamená pri (ešte) nedostatočnom finančnom zabezpečení veľkej časti mladých ľudí
pretrvávajúcu nedostupnosť finančne prístupného bývania. V roku 2019 sa každý piaty mladý
človek na Slovensku vo veku 20 až 34 rokov ani nevzdelával a ani nepracoval (podľa EU-LFS,
2020), čo indikuje, že pomerne veľká časť mladých bola odkázaná na finančnú podporu
rodičov alebo štátu, bez možnosti riešiť svoje bývanie napríklad formou hypotekárneho
292 SIRONI, Maria. Economic Conditions of Young Adults Before and After the Great Recession. In: Journal of
Family and Economic Issues 39(1), 2018, 103 – 116.
293 BILLARI, Francesco C. – PHILIPOV, Dimiter – BAIZÁN, Pau. Leaving home in Europe: the experience of
cohorts born around 1960. In: International Journal of Population Geography 7(5), 2001, 339 – 356.
294 HAŠKOVÁ, Hana (2014).
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úveru295. Mladí ľudia bez práce nemajú možnosť touto cestou získať finančné prostriedky
a neprichádza do úvahy ani možnosť odsťahovať sa do podnájmu. Chýbajú im vlastné
finančné úspory, potrebné napríklad v prípade nutnosti zloženia depozitu či pokrytia
vysokých cien nájmov a splátok. Spomedzi všetkých ľudí bez práce tvoria mladí nezamestnaní
vo veku do 34 rokov až 42 %, čo je 170-tisíc osôb (podľa Výberového zisťovania pracovných
síl). Ako dôležitý faktor, podmieňujúci časovanie odchodu z domácnosti rodičov, sa v tejto
súvislosti spomínajú aj podmienky vstupu mladých ľudí na trh práce, ktoré sú ovplyvňované
nastavením vzdelávacieho systému, politikou zamestnanosti a mierou pracovnoprávnej
ochrany zamestnancov296.
Okrem vysokého rizika nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku stoja v ich ceste
za osamostatnením sa napríklad aj vysoké náklady, spojené s vlastným bývaním po jeho
získaní. Nájomné alebo splátky na hypotéku, spolu s ostatnými výdavkami na bývanie,
tvoria na Slovensku zhruba 29 % celkových výdavkov, čo je nad priemerom EÚ (24 %).
O nedostatočnom ekonomickom zabezpečení mladých ľudí svedčí aj údaj, že mladí ľudia
vo veku 18-24 rokov patria dlhodobo na Slovensku medzi vekovú kategóriu obyvateľstva
s druhou najvyššou mierou rizika chudoby, hneď po deťoch. Podľa EU-SILC 2020 sa v miere
rizika chudoby nachádzalo až 13 % mladých ľudí v tomto veku (priemer za SR bol 11 %).
V mnohých krajinách sa pod ich vysoké riziko ohrozenia pridáva aj zaťaženie mladých ľudí
pôžičkami za štúdium, ktoré spôsobuje výrazný ekonomický stres a strach o ich splatenie
a prináša mladých ľudí späť do rodičovskej domácnosti297. Zvýšené riziko návratu k rodičom
295 BABOŠ, Pavol – VILLÁGI, Aneta (2022).
296 BLOSSFELD, Hans-Peter – BUCHHOLZ, Sandra – BUKODI, Erzsébet – KURZ, Karin (eds.). Young Workers,
Globalization and the Labor Market. Comparing Early Working Life in Eleven Countries. Cheltenham : Edward Elgar,
2008.
297 STONE, Juliet – BERRINGTON, Ann – FALKINGHAM, Jane. Gender, turning points, and boomerangs:
Returning home in young adulthood in Great Britain. In: Demography 51(1), 2014, 257 – 276.
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alebo dlhodobejšie zotrvania majú tí, ktorí prerušili a zanechali štúdium298. Aj nedávny
a už citovaný výskum FES Youth Study 2021299 potvrdil, že väčšina z tých (53 %), ktorí žijú
v domácnosti s rodičmi, by sa osamostatnili, ak by im to dovoľovala finančná situácia.
Vyše štvrtina opýtaných mladých ľudí (28 %) však reflektuje život s rodičmi ako komfortné
a najjednoduchšie riešenie v ich súčasnej situácii. 3 % opýtaných mladých ľudí by žili sami,
ale nedovolia im to rodičia (zvyšných 16 % osôb neodpovedalo alebo sa nevedelo vyjadriť).
Východiskovú situáciu ešte zhoršuje minimálna šanca získania finančne dostupného
nájomného bývania. Slovensko disponuje veľmi nízkym podielom nájomných bytov na
celkovom bytovom fonde. Ide o necelých 8 %, čo je v porovnaní s inými západnými či
severskými krajinami Európy veľmi nízke percento. V prípade regulovaného nájomného
bývania ide o podiel iba 1,4 %, ktorý je jeden z najnižších spomedzi všetkých krajín EÚ
(priemer je približne 9 % a v prípade nájomných bytov s trhovým nájomným dosahuje 21 %).
Opustenie rodičovského domova okrem ekonomických, kultúrnych, inštitucionálnych
a kontextuálnych faktorov (akými sú spomínaná cena nehnuteľností) závisí však aj od
individuálnych a rodinných faktorov. Úlohu zohrávajú možnosti finančnej pomoci a podpory
zo strany rodičov, ich socioekonomický status, ale aj charakteristiky vzťahov v rodine
a ďalšie rodinné a individuálne ukazovatele samotných mladých dospelých (napríklad
pohlavie, vek, dosiahnuté vzdelanie, osobný príjem či zamestnanecký status, ale aj počet
súrodencov, miesto bydliska atď.). Ide o dôležité prediktory charakteru korezidencie300.
298 AKERS, Beth – CHINGOS, Matthew. M. Game of Loans: The Rhetoric and Reality of Student Debt. Princeton :
Princeton University Press, 2016.
299 BABOŠ, Pavol – VILLÁGI, Aneta (2022).
300 WHITE, Lynn (1994). HAŠKOVÁ, Hana (2014). GOLDSCHEIDER, Frances – GOLDSCHEIDER, Calvin. The
Changing Transition to Adulthood: Leaving and Returning Home. Thousand Oaks : Sage, 1999. GOLDSCHEIDER,
Frances – GOLDSCHEIDER, Calvin. The effects of childhood family structure on leaving and returning home. In:
Journal of Marriage and the Family 60(3), 1998, 745 – 756.
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Napríklad, mladí dospelí so zamestnaním na plný pracovným úväzok, sa rezidenčne
osamostatnia s väčšou pravdepodobnosťou ako tí, ktorí sú chronicky nezamestnaní.
Častejšie sa osamostatňujú už pracujúci a ešte nie študujúci mladí ľudia (tí sú často ešte
ekonomicky závislí od svojich rodičov). Šance na rezidenčné osamostatnenie zvyšuje
dosiahnutý stupeň vzdelania – najvyššia šanca je v prípade absolventov a absolventiek
vysokých škôl. Naopak, v prípade mladých dospelých s nízkou úrovňou dosiahnutého
vzdelania, je ich šanca na osamostatnenie nižšia a ich situácia sa častejšie vyznačuje vyššou
mierou neistoty, instability a nedostatočného príjmu. Už som upozornil na fakt, že synovia
častejšie zostávajú bývať u svojich rodičov ako dcéry. Väčšiu šancu na zotrvanie v rodinnom
hniezde majú taktiež potomkovia bez súrodencov (jedináčikovia), žijúci v rodinách
s oboma (nerozvedenými) rodičmi, či mladí ľudia žijúci na vidieku. A naopak, vyšší počet
súrodencov je faktorom, ktorý má silný vplyv na odchod potomkov od rodičov301. Pre
určité skupiny obyvateľstva nachádzajúce sa vo finančnej núdzi je však spoločné bývanie
niekoľkých generácií preferovaným riešením vzniknutej situácie302. Kvalita rodinných
vzťahov sa napríklad ukázala ako ďalší sociálny faktor zvyšujúci pravdepodobnosť zotrvania
v spoločnej domácnosti303. Mladí ľudia žijúci s rodičmi, ktorí ich viac podporujú, napríklad
oveľa pravdepodobnejšie zostanú doma alebo sa vrátia bývať k rodičom, než tí, ktorí majú
slabú podporu zo strany rodičov alebo konfliktné rodinné vzťahy304. Na Slovensku väčšina

301 KYNČILOVÁ, Lucie (2009). Leaving Parental Home in Selected Central European Countries. In: Acta
Universitatis Carolinae. Geographica 1-2, 2009, 103 – 123.
302 FARRIS, Nicole D. (2016).
303 WHITE, Lynn (1994).
304 MITCHELL, Barbara A. – WISTER, Andrew W. – GEE, Ellen M. Culture and Co‐residence: An Exploration of
Variation in Home‐Returning among Canadian Young Adults. In: Canadian Review of Sociology 37(2), 2008,
197 – 222.
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mladých ľudí hodnotí vzťahy s rodičmi ako pozitívne a len 7 % opýtaných ich označilo za
konfliktné alebo uviedlo, že sa s rodičmi často hádajú305.
Jednotlivé faktory pritom môžu mať úplne opačný efekt v závislosti od prevládajúceho
hodnotového systému ukotveného v danej kultúre. Hana Hašková (2014, cituje Iacovou,
2011) ukazuje, že výška príjmu rodičov v spoločnostiach s vysokou preferenciou nezávislosti
detí na rodičoch urýchľuje rezidenčné osamostatnenie sa. Naopak, v kultúrach, kde rodičia
inklinujú k zachovaniu fyzickej blízkosti s deťmi a dokážu vďaka svojmu socioekonomického
statusu presadiť svoje záujmy, má ich výška príjmu opačný efekt a odchod detí z domu
rodičov sa naopak spomaľuje. Dôležitou je aj samotná výška príjmu mladého dospelého
a jeho stabilné pracovné postavenie, ktoré urýchľujú odchod z domu v prípade krajín, kde je
cenená a preferovaná hodnota nezávislosti na rodičoch.
Zaujímavým a inšpiratívnym je vstup Jeffreyho Arneta (2005)306 do tohto
argumentačného prúdu, ktorý píše o dvoch typoch socializácie. Široká (broad) socializácia
je charakteristická pre západné štáty a vyznačuje sa vysokou hodnotou individualizácie,
nezávislosťou, skoršou autonómiou a úzky (narrow) typ socializácie vštepuje deťom od
skorého veku potrebu vzájomnej závislosti, zmysel pre zodpovednosť a výchova taktiež
dôsledne odrádza od správania, ktoré by porušovalo kultúrne normy a široko prijímané
pravidlá správania. Aplikujme si následne takto vymedzené typy socializácie na samotný
prechod do dospelosti a na načasovanie dielčích prechodov. Alena Macková (2011)307
poukazuje, že v spoločnostiach so širokou socializáciou existuje väčšia rozmanitosť v čase,
305 BABOŠ, Pavol – VILLÁGI, Aneta (2022).
306 ARNETT, Jeffrey Jensen. Broad and Narrow Socialization: The Family in the Context of a Cultural Theory. In:
Journal of Marriage and the Family 57(3), 1995, 617 – 628.
307 MACKOVÁ, Alena. Prodlužující se soužití s rodiči jako odkládání dospělosti? In: Sociální studia 8(4), 2011,
11 – 25.
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kedy jednotlivci vstupujú do týchto prechodov a mladí dospelí konajú predovšetkým
v závislosti na vlastných preferenciách. V spoločnostiach s úzkou socializáciou je načasovanie
závislé skôr na špecifických kultúrnych normách ovplyvňujúcich tranzície a spoločenských
podmienkach vo všeobecnosti. Jednotlivci sa skôr rozhodujú podľa spoločenských
očakávaní a okolností a nie vlastných preferencií.
Pri prechode do dospelosti môžeme zaznamenať aj odchody z rodičovskej rodiny,
ktoré neznamenajú rezidenčné osamostatnenie sa a založenie samostatnej domácnosti.
Formálne sú mnohí mladí ľudia ešte stále prihlásení na adrese trvalého bydliska u svojich
rodičov a pritom bývajú už väčšinou samostatne, resp. sa vracajú do rodičovského domu
v určitých menej či viac pravidelných periódach (dlhodobo študujú, pracujú a žijú mimo
miesta svojho trvalého bydliska). Časť mladých ľudí teda odchádza od svojich rodičov
v pomerne skorom veku, ale nejde o trvalý, len dočasný odchod. Často sa následne vracajú
aj na dlhšie obdobie do rodičovskej domácnosti – napríklad po skončení štúdia, rozpadu
partnerstva, v čase straty alebo hľadania nového zamestnania, či v dôsledku ekonomických
a iných otrasov (takým bola napríklad celosvetová ekonomická kríza308, ale aj pandémia
COVID-19 a pod.). Nedávna celosvetová ekonomická kríza napríklad ukázala na krehkosť
prechodu na trh práce po ukončení štúdia a na zvyšujúce sa riziko nezamestnanosti
a finančných ťažkostí u mladých dospelých. Zvýšenie miery nezamestnanosti, klesajúce
reálne zárobky a slabé vyhliadky na stabilné zamestnanie mali za následok neúspešné
naštartovanie ekonomickej nezávislosti, zvyšujúcu sa mieru spolubývania s rodičmi
a rastúci počet mladých ľudí, ktorí sa opätovne vracali do svojich rodičovských domovov

308 MAZZOTTA, Fernanda – PARISI, Lavinia. Leaving home and poverty before and after the economic
crisis in southern European countries. In: Coppola, Gianluigi – O’Higgins, Niall (eds.). Youth and the Crisis
Unemployment, education and health in Europe. London : Routledge, 2016, 170 – 194. Eurofound (2014).
Mapping youth transitions in Europe. Luxembourg.
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po ich opustení, rovnako ako negatívne zasiahli do úmyslov na sobáš309. Cesta k rezidenčnej
nezávislosti teda nemusí byť priamočiara. Výrazné rozdiely medzi krajinami a rôznymi
skupinami mladých ľudí odrážajú tak rozdiely v možnostiach a bariérach, ktorým čelia
mladí ľudia v celej Európe, ako aj rozmanitosť kultúrnych rozdielov medzi krajinami.
Súčasné obdobie nie je typické iba výraznou rôznorodosťou vzorcov rezidenčného
osamostatnenia sa mladých ľudí a zvyšovaním veku, kedy zakladajú vlastnú domácnosť, ale
aj stále výraznejším podielom mladých dospelých dlhodobo žijúcich alebo sa vracajúcich
žiť k svojim rodičom. Ujalo sa z týchto dôvodov množstvo označení, ktoré charakterizujú
túto kategóriu mladých ľudí. Ide napríklad o neúplne odpútaných dospelých (imcompletely
lauched adults).V prípade tých mladých dospelých, ktorí sa vrátili späť do rodičovského domu,
sa zasa ujali pomenovania predtým odpútaných dospelých (previously launched adults)
či už spomínané bumerangové deti/generácia (boomerang kids/generation)310. Popularitu,
najmä medzi žurnalistami, získala stigmatizujúce a ironické označenie „Hotel mama“. Je to
dôkaz stále výraznejšej viditeľnosti fenoménu neskorého rezidenčného odpútania sa od
rodičov, ale aj značnej heterogenity tejto skupiny mladých dospelých a rôznorodosti príčin
tohto javu. Ide o označenie domácností, kde mladí dospelí, ktorí aj napriek stabilnému
príjmu „hniezdia“ (nestling), t. j. naďalej žijú so svojimi rodičmi, alebo sa vracajú žiť do
ich domácnosti. Nepodieľajú sa (alebo iba minimálne) na ekonomických nákladoch, či
neparticipujú na každodennom chode domácnosti a svoje pracovné príjmy využívajú pre
svoje vlastné účely. „Hotel mama“ sa vzťahuje aj na tradičné rozdelenie (neplatených)
domácich prác, v ktorých sú varenie, upratovanie či nákupy – stále na bedrách matiek. Je
309 PLATENGA, Janneke – REMERY, Chantal – SAMEK LODOVICI, Manuela. Starting Fragile Gender Differences In
The Youth Labour Market. European Union, 2013.
310 MITCHELL, Barbara A. – GEE, Ellen M. „Boomerang Kids“ and Midlife Parental Marital Satisfaction. In: Family
Relations 45(4), 1996, 442 – 448. FARRIS, Nicole D. (2016). MITCHELL, Barbara A. (2006).
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využívaným riešením, častejšie medzi mladými mužmi311, ako ženami, kvôli svojej cenovej
dostupnosti a pohodliu, ktoré poskytuje. Prispievajú k nemu väčšinou aj dobré vzťahy
s rodičmi, vymiznutie výrazného napätia medzi generáciami, snaha rodičov udržať si dieťa
„pri sebe“, či ťažké prvé kroky pri ekonomickom osamostatnení sa mladých ľudí. Pri vysvetlení
tohto fenoménu sa napríklad v prípade mladých Talianov žijúcich v takýchto podmienkach
už v 90. rokoch minulého storočia konštatuje, že zvyšujúca sa životná úroveň mnohým
talianskym rodinám umožnila, aby rodiny pre mladých dospelých vytvorili vlastnú obytnú
časť v dome alebo v byte, ktorú si môžu zariadiť podľa svojich predstáv. Postoje a správanie
sa členov týchto rodín sú však veľakrát nekonzistentné. Uvedomujú si, že osamostatnenie
sa je žiaduce a malo by pozitívne dôsledky pre mladého jedinca, ako aj pre celú rodinu,
ale na druhej strane tento proces svojim správaním sťažujú. Od mladých dospelých totiž
nežiadajú spolupodieľanie sa na financovaní či chode domácnosti (nemusia platiť nájomné,
zaobstarávať si potraviny či stravu a pod.). Ak takíto mladí dospelí odchádzajú od rodičov,
väčšinou zakladajú vlastnú domácnosť až v čase, kedy už majú partnera/partnerku a vlastne
prechádzajú z jednej rodinnej situácie do novej. Dlhodobé zotrvanie v „mama hoteli“ môže
mať negatívne dôsledky aj pre samotného mladého jedinca – ťažkosti pri nadviazaní
partnerského vzťahu, absentujúca skúsenosť a schopnosť zdieľať každodenný život s niekým
iným ako so svojimi rodičmi a nedostatok samostatnosti. Výsledky analýzy však upozorňujú
na to, že mnohí mladí dospelí nebývajú v domácnosti z pohodlnosti a pre vlastný komfort,
ale najčastejšie z ekonomických dôvodov.
V sociologických výskumoch sa teda najčastejšie skúma niekoľko základných
kategórií mladých ľudí žijúci so svojimi rodičmi: tí, ktorí sa nikdy neodsťahovali od svojich
rodičov a žijú s nimi permanentne v spoločnej domácnosti (home stayed); tí, ktorí opustia
311 V Taliansku ich označujú „mammoni“ – mamičkin chlapček. Ide o dospelého Taliana, ktorý zostáva
emocionálne a fyzicky závislý na svojej matke.
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rodičovskú domácnosť, ale s určitou periodicitou sa vracajú späť najmä v čase víkendu
alebo prázdnin (žijú cez týždeň na internátoch, v ubytovniach, privátoch) a tí, ktorí sa po
kratšom alebo dlhšom období samostatného bývania z rôznych príčin vrátili späť (home
returned) k rodičom. Príčiny ich zotrvania, resp. návratu pod „rodičovské krídla“ sa dajú
rozdeliť na ekonomické (finančné) a neekonomické (tradície alebo afektívne, citové)
dôvody. Výskumné zistenia ukazujú, že v prípade mladých dospelých, ktorí dlhodobo
zotrvávajú doma, boli skoro rovnomerne diferencované odpovede označujúce ekonomické
ako i neekonomické dôvody. Tí, ktorí sa vrátili k rodičom po dlhšom čase samostatného
bývania, uvádzajú výrazne častejšie ekonomické dôvody svojho konania a prevládajú u nich
dočasné alebo prechodné motívy návratu (napríklad potreba dočasnej „domácej základe“
po nedávno ukončenom štúdiu, či hľadaní si zamestnania)312. Nemali by sme zabudnúť na
mladých ľudí, ktorí sa nikdy neodsťahovali a zostávajú žiť v domácnosti svojich rodičov. Ide
o nezanedbateľnú časť mladých dospelých, ktorí neprechádzajú týmto dielčím prechodom
na ceste do dospelosti, čo však nevylučuje realizáciu ďalších tranzícií.
Väčšina štúdií sa zameriava na mladých dospelých, ale zaujímavé je pristaviť sa aspoň
na chvíľu pri samotných rodičoch zdieľajúcich spoločnú domácnosť so svojimi dospelými
deťmi. V prípade osamostatnenia sa mladých ľudí je zaužívané označenie „prázdneho
hniezda“ (empty nest) a v prípade neskoršieho opustenia rodičovskej domácnosti alebo
návratu dospelého potomka dochádza skôr k opačnému efektu a rodičia zažívajú skôr
„prepchaté či preplnené hniezdo“ (cluttered, crowded nest)313. Analýzy z rôznych európskych
krajín pritom ukazujú, že počet a podiel mladých dospelých, ktorí sa vracajú žiť s rodičmi,
312 MITCHELL, Barbara A. Home, But Not Alone: Socio-Cultural and Economic Aspects of Canadian Young Adults
Sharing Parental Households. In: Atlantis 28(2), 2004, 115 – 125.
313 SHAPUTIN, Kathleen. The Crowded Nest Syndrome: Surviving the Return of Adult Children. Olympia : Clutter
Fairy, 2004.
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nie je zanedbateľný. Drvivá väčšina rodičov po spätnom prisťahovaní sa svojich potomkov
prispieva na ich životné náklady a musela sa uskromniť vo svojich výdavkov a vo svojom
dovtedajšom životnom štandarde, aby mohli finančne podporovať svoje deti. Výskumné
zistenia z Českej republiky, zamerané na výskyt návratu do domácnosti rodičov po založení
vlastnej domácnosti, ukázali nárast ich podielu v závislosti od sledovaných vekových kohort314.
Kým tento „krok späť“ do rodičovskej domácnosti zažil na nejaký čas jeden z desiatich ľudí
narodených v rokoch 1950-1965, tak v kohorte narodených v rokoch 1966-1975 to bolo už
15 % a medzi najmladšou sledovanou vekovou kohortou naradenou v rokoch 1976-1985 to
bola už takmer jedna pätina. Ako dôvod spätného návratu z vlastnej domácnosti k rodičom
uvádzali najčastejšie rozpad bývalého korezidenčného partnerského vzťahu, ako aj zlú
a nevyhovujúcu finančnú a bytovú situáciu.
Takýto spoločný život s mladým dospelým môže byť aj zdrojom konfliktov
a má negatívny dopad na spokojnosť s rodinným životom, ako aj na celkovú mieru
spokojnosti rodičov s rodinnou situáciou315. Rodičia žijúci so svojim dospelými deťmi alebo
s bumerangovým dieťaťom vykazujú vyššiu mieru frustrácie ako rodičia žijúci v opustenom
hniezde316. Ťažšie pritom prežívajú spolužitie rodičia, ktorých deti sa vrátili žiť pod spoločnú
strechu, čo spôsobuje aj viac konfliktov. Opätovne je nutné prispôsobiť sa, pričom títo
rodičia už zažili voľnosť, ktorú im prinieslo so sebou odsťahovanie sa potomka317. Nicole
Farris (2016) upozorňuje na konflikty medzi rodičmi a dospelými deťmi, ktoré narastajú
314 HAŠKOVÁ, Hana (2014).
315 MITCHELL, Barbara A. – GEE, Ellen M. (1996).
316 TURCOTTE, Martin. Parents with adult children living at home. In: Canadian Social Trends Spring 80, 2006,
2 – 10.
317 NEULINGER, Ágnes – MITEV, Ariel (2017).

132

v závislosti na množstve času tráveného doma (väčšie sú v prípade nepracujúceho ako
študujúceho či pracujúceho dieťaťa). Rodičia sa taktiež sťažujú na nedostatok súkromia
(intimity) a nezávislosti, na neporiadok a neochotu pomôcť pri domácich prácach. Rozdiel
je aj v tom, či ide o syna či dcéru, nakoľko si syn častejšie kladie vyššie nároky, kým dcéra je
viac ochotná pomôcť. Spolužitie so synom hodnotia častejšie rodičia ako menej príjemné
a radostné318.
Autorka upozorňuje aj na zmenu, ktorú spôsobila celosvetová ekonomická kríza,
nakoľko rodičia už nemôžu do takej miery finančne podporovať svoje deti319, resp. dovoliť
si ponúknuť zdieľanie spoločnej domácnosti svojim dospelým deťom. Samozrejme,
nesmieme zabúdať ani na pozitíva rezidenčného spolužitia rodičov a ich dospelých detí.
Najčastejšie sa spomína pomoc v domácnosti, finančná výpomoc, citová a sociálna pomoc
a podpora (deti robia spoločnosť svojim rodičom a sú dôležitou sociálnou oporou). V prípade
naplnenia týchto predpokladov sa zistila vysoká miera spokojnosti so spoločným spolužitím
zo strany rodičov. Finančná výpomoc zo strany mladých dospelých nie je veľmi vysoká, skôr
ide o finančnú závislosť a to ja napriek tomu, že mladí ľudia v súčasnosti disponujú vyššími
finančnými zdrojmi ako ich predchodcovia. Celkovo je však spoločné bývanie výhodnejšie
pre dospelé deti ako pre rodičov, nakoľko vo väčšine prípadov spoločné bývanie alebo
návrat detí do spoločnej domácnosti znamená sociálne, psychické a ekonomické bremeno,
ktoré znášajú rodičia.
Spoločný život v rodičovskej domácnosti a neschopnosť odsťahovať sa alebo nutnosť
vrátiť sa späť k rodičom zanecháva stopy aj na mladých dospelých. Tí to vnímajú najmä ako
osobné ekonomické a sociálne zlyhanie, ktoré im neumožňuje splniť očakávania rodičov
318 FARRIS, Nicole D. (2016).
319 FARRIS, Nicole D. (2016).
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na vlastnú autonómiu, čo vytvára priestor na hlbokú frustráciu. Negatívne dôsledky to
zanecháva aj na ich identite, sebaúcte, sebavedomí, sebaponímaní320. Samozrejme, ide
aj o to, ako sú úspešní pri vyjednávaní roly a identity dospelého, t. j. o mieru, do akej je
mladý dospelý schopný komunikovať so svojimi rodičmi z pozície rovnosti a nie závislosti321.
Opätovné sťahovanie sa domov k rodičom, ale aj dlhodobé zotrvanie v spoločnej
domácnosti je ešte vždy stigmatizované, čo dokazuje už spomínané časté zobrazenie
takýchto mladých dospelých v médiách ako sebeckých, lenivých a neochotných „vyrásť“
a stať sa dospelým, ako mladých ľudí, ktorí neparticipujú, alebo iba minimálne prispievajú
na chod domácnosti a skôr čerpajú výhody a zneužívajú štedrosť svojich rodičov. Takýto
obraz však naráža na skutočnosť, že osamostatniť sa od rodičov je v súčasnosti stále
komplikovanejším, dlhodobejším a vôbec nie lineárnym procesom.
Samostatný a nezávislý život od svojich rodičov sa považuje za ústredný ukazovateľ
dosiahnutia úspechu na ceste k dospelosti322. Narážame však na priepasť medzi takýmto
nastavením sociálnej klímy a očakávaniami na strane jednej a súčasnou ekonomickou
a sociálnou realitou, ktorej čelia mladí dospelí, na strane druhej. Práve prijatie tejto zložitej
východiskovej situácie samotnými rodičmi (mnohí z nich očakávajú a vítajú návrat svojich
detí a pozitívne zdieľajú takéto ich rozhodnutie323) a ich okolím umožňuje mladým ľuďom
vyhnúť sa stigmatizácii. Erving Goffman (2003)324 stigmu vymedzuje, ako nežiadúcu
odlišnosť od očakávaní, ktorá má často silne diskreditujúci dopad. Ide zjednodušene
320 FARRIS, Nicole D. (2016).
321 SASSLER, Sharon – CIAMBRONE, Desiree – BENWAY, Gaelan (2008).
322 CHALOUPKOVÁ, Jana (2010).
323 MITCHELL, Barbara A. – GEE, Ellen M. (1996).
324 GOFFMAN, ERVING. Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha : SLON, 2003.
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o akúkoľvek vlastnosť (stav), ktorá je považovaná za zdroj hanby325. Ešte pred desaťročiami
platilo, že predlžovanie tranzície do dospelosti a dlhodobé zotrvávanie v spoločnej
domácnosti s rodičmi bolo reflektované ako stigmatizujúca skutočnosť. Jedinec bol pritom
vystavený negatívnemu prijímaniu nielen od druhých ľudí, ale menil a znehodnocoval
vlastný náhľad na svoju osobnosť pod vplyvom tzv. samostigmatizácie326. V súčasnosti mladí
dospelí otáľajúci so vstupom do dospelosti, stigmu nemusia pociťovať. Sú do väčšej miery
spoločensky prijímaní a pred sociálnym okolím nie sú nútení určité atribúty svojho života
skrývať alebo niečo predstierať. Stigmou samozrejme môže byť predlžujúca sa závislosť
od rodičov v určitom prostredí, nevylučuje sa, že ju tak niektorí mladí dospelí vnímajú,
resp. musíme rozlišovať medzi dobrovoľným a nedobrovoľným predlžovaním dospievania
z hľadiska tohto dielčieho prechodu, ktoré bude verejnosťou ako aj samotnými rodičmi
odlišne reflektované a hodnotené.
Proces opustenia rodičovskej domácnosti a rezidenčné osamostatnenie sa trvá
v neskoro-moderných spoločnostiach stále dlhšie a časovo sa spomalilo. Dokonca, často
má aj reverzibilný charakter a mladí dospelí sa vracajú pod „ochranné krídla“ svojich
rodičov. Toto všetko predlžuje dospievanie a mení kvalitu rodinných vzťahov. V prípade
prvej skúsenosti s rezidenčným osamostatnením sa narastajú individualizované formy
súžitia, ktoré súvisia s odkladaním partnerských a rodinných tranzícií a majú charakter
samostatného bývania, bývania s osobou či osobami bez príbuzenského vzťahu. Napríklad
Hana Hašková (2014: 77) upozorňuje, že 30 % ľudí narodených v druhej polovici 70. rokov
v Česku svoju prvú domácnosť po odchode z domácnosti svojich rodičov nezdieľalo s nikým,
prípadne s kamarátmi či ďalšími spolubývajúcimi bez príbuzenskej väzby či milostného
vzťahu.
325 GIDDENS, Anthony (2013).
326 LINK, Bruce G. – PHELAN, Jo C. Conceptualizing Stigma. In: Annual Review of Sociology 27(1), 2001, 363 – 385.
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Nepriamo na to môže poukazovať aj nárast domácností jednotlivcov. Práve nárast
takýchto typov jednotlivcov je jednou z výrazných charakteristík zmeny štruktúry domácností
na Slovensku. V žiadnom inom type cenzových domácností nezaznamenávame taký
intenzívny nárast ako v ich prípade. V intercenzovom období 1961 až 2011 išlo o viac ako
trojnásobné zvýšenie podielu a o vyše päťnásobné zvýšenie počtu domácností jednotlivcov
na celkovom počte domácností. V roku 2011 ich počet dosiahol 607,8 tisíca domácností, čo
znamenalo 29,5 % v roku 2011 v porovnaní s 9,3 % v roku 1961327. Samozrejme, domácnosti
jednotlivcov vznikajú z rôznych príčin (ovdovením, rozvodom, ale práve aj osamostatnením
sa mladého dospelého jedinca a založením si vlastnej domácnosti). Štruktúra domácností
jednotlivcov sa menila v čase, a kým v roku 1961 tvorili ešte väčšinu domácností jednotlivcov
vdovy a vdovci, postupne sú stále viac zastúpenou kategóriou mladí slobodní dospelí vo
vekovej kategórii 20-34-rokov. Vysoký podiel slobodných mužov a žien v domácnostiach
jednotlivcov svedčí o odkladaní prvého sobáša či iných foriem rezidenčného spolužitia
s partnerom/partnerkou do vyššieho veku a o celkovom znižovaní intenzity sobášnosti, ako
aj o stále narastajúcej akceptácii spôsobu života bez stáleho partnera alebo bez partnera
vôbec328. Ide o jeden z možných dôkazov nárastu fenoménu singles (slobodných) aj v našej
spoločnosti. Samozrejme, môže ísť aj o mladých ľudí žijúcich v nezosobášenom spolužití,
ktorých sčítanie neodhalilo, resp. o mladých ľudí s partnerom/partnerkou, ktorí nezdieľajú
spoločnú domácnosť (LAT). Zmeny v štruktúre domácností na Slovensku však ukazujú aj na
ďalšiu dôležitú skutočnosť. Šance na založenie vlastnej domácnosti, resp. udržanie si vlastnej
domácnosti po rizikových udalostiach (rozpad partnerstva, strata zamestnania a pod.) sú
stále ťažšie pre súčasných zástupcov mladej generácie. Ukázala to už prezentovaná štruktúra
327 Štatistický úrad SR – Sčítanie ľudu, domov a bytov 1961, 1970, 1980, 1991 a Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2001, 2011.
328 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2016).
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domácností na základe zisťovania EU-SILC, ale poukazujú na to aj výsledky sčítaní. Narastá
podiel spoločne hospodáriacich domácností na celku domácností. Zvyšujúci sa podiel
samostatných domácností oproti spoločne hospodáriacim domácnostiam bol prejavom
pokračujúcej nuklearizácie rodiny na Slovensku. V roku 1970 tvorili spoločne hospodáriace
domácnosti 5,8 % zo všetkých hospodáriacich domácností, ale v roku 1991 sa ich podiel
znížil na 2,9 %. Nuklearizácia znamená postupný rozpad viacgeneračných rodín ako
dôsledok osamostatňovania sa detí od rodičov a odzrkadľuje sa v úbytku viacgeneračného
spolužitia a viacrodinných (rozšírených) domácností. Následný nepriaznivý vývoj
životných podmienok a socioekonomickej situácie niektorých kategórií obyvateľstva
sťažil materiálne podmienky na zakladanie rodiny či osamostatnenie sa mladých ľudí
od rodičov a túto tendenciu zoslabil. To sa následne odzrkadlilo práve v náraste podielu
spoločne hospodáriacich domácností skladajúcich sa z dvoch alebo viacerých cenzových
domácností. Už v roku 2001 sa ich podiel zvýšil na 7,8 % z celkového počtu hospodáriacich
domácností. Nárast sa však nezastavil ani v prvom desaťročí nového milénia a výsledky
posledného dostupného sčítania v roku 2011 ukazujú na pokračujúci nárast ich podielu už
na 9,8 %. Viac boli zastúpené vo vidieckych obciach ako mestách. Výrazné sú aj regionálne
diferencie. Vyšší počet spoločne hospodáriacich domácností a s najvyšším priemerným
počtom členov nachádzame v Prešovskom a Košickom kraji.

3.2.2
RODINNÉ PRECHODY
V prípade rodinných prechodov do dospelosti opíšem charakteristické znaky
časovania, poradia a intenzity vstupu do manželstva a založenia rodiny. Pri analýze týchto
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dielčích tranzícii u predchádzajúcej generácie sa ukázala ich vzájomná faktická i časová
prepojenosť, aj preto bude nevyhnutné pozrieť sa na dostupné údaje aj z tohto hľadiska.
Okrem objektívnych ukazovateľov sa pokúsim identifikovať najdôležitejšie faktory, ktoré
spolupôsobia pri diferencovaní v týchto dielčích prechodoch.

SOBÁŠ – vstup do manželstva
Mnohé prierezové analýzy potvrdili zmeny matrimoniálneho správania mladých ľudí
a výraznú rýchlosť zmien329. Dlhodobo a skoro univerzálne platný predchádzajúci model
sobášnosti bol nahradený novými, historicky jedinečnými a rýchlo sa meniacimi vzorcami
sobášnosti330. Predchádzajúci model partnerského správania, ktorý bol skoro výhradne
spojený s manželstvom, nenachádza u mladej generácie vstupujúcej do dospelosti po roku
1989 rovnako výraznú odozvu.
Ako poznamenáva Branislav Šprocha (2021)331, poukazuje to na jeho krehkosť
a komplexnú závislosť na externých formujúcich podmienkach, ktoré pôsobili počas
minulého režimu, keďže len čo došlo k ich erózii, proces sobášnosti sa veľmi dynamicky
začal meniť. Práve rýchlosť zmien dlhodobo zaužívaných vzorcov bola prekvapivá. Šprocha
vyvodzuje z danej skutočnosti záver, že príčiny zmien sa neskrývajú len v diskontinuite
životných podmienok, ale aj v komplexnej normatívnej premene spoločnosti. Kohortná
analýza ukázala v prípade žien i mužov na podobný trend postupného, ale v podstate
329 Pozri napríklad DŽAMBAZOVIČ, Roman (2012, 2015). PILINSKÁ, Viera (Ed.). Demografická charakteristika
rodiny na Slovensku. Bratislava : INFOSTAT – VDC, 2005. ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Transformácia
plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia. Bratislava : Centrum pre historickú demografiu a populačný
vývoj Slovenska, FiF UK v Bratislave, 2016.
330 ŠPROCHA, Branislav. Transformácia reprodukčného správania na Slovensku v kohortnom pohľade.
Bratislava : INFOSTAT, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2021.
331 ŠPROCHA, Branislav (2021: 40).
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kontinuálneho poklesu realizovanej sobášnosti slobodných. Jej miera v prípade žien i mužov
narodených koncom 40. rokov dosahovala ešte hodnotu 93 %. O tejto vysokej intenzite
a skoro univerzálnom modeli vstupu mladých dospelých do manželského zväzku som už
písal. Miera prvosobášnosti sa však postupne znižuje na 86,5 % u žien narodených v roku
1970 a na necelých 83 % v prípade mužov narodených v tom istom období. U mladších
vekových kohort sa celospoločenská transformácia po roku 1989 prejavila ešte výraznejšie
a predbežné údaje v prípade žien narodených na začiatku 80. rokov signalizujú na približne
jednu štvrtinu osôb, ktoré by sa počas svojho reprodukčného obdobia nevydali. V prípade
mužskej populácie klesla jej hodnota na niečo viac ako 63 %, t. j. až takmer tretina mužov na
Slovensku by zostala bez skúseností so životom v manželskom zväzku332. Zmena sobášneho
správania je viac evidentná v prípade mužov ako žien a ide o prvý ukazovateľ výraznejšie
sa otvárajúcich nožníc rodovej diferencovanosti prechodu do dospelosti. Mladí Mileniáli
odkladajú, a môžeme predpokladať, že aj súčasní mladí dospelí stále častejšie budú
odkladať vstup do manželstva na neskoršie obdobie svojich životov. Vhodne to dokresľuje
ďalší ukazovateľ. Kým v roku 1990 bol priemerný vek prvosobášiacich sa žien 22,2 a mužov
24,5 rokov, tak v roku 2020 hodnota tohto ukazovateľa u žien narástla na 28,9 rokov
a u mužov na 31,5 rokov (zdroj: ŠÚ SR). Posúva sa rozpätie prvosobášnosti v prípade žien aj
mužov a táto informácia je ďalším jasným signálom postupnej de-štandardizácie životných
dráh z pohľadu vstupov do manželského života a formovania viacerých sobášnych stratégií
týkajúcich sa toho, kedy vstúpiť do manželstva. Taktiež narastá zastúpenie slobodných
mladých ľudí v populácii (pozri nižšie).
Počet uzavretých manželstiev ako aj samotná intenzita sobášnosti na Slovensku
potvrdzujú identifikovaný trend poklesu záujmu o sobáš, resp. zmenu vo vzorcoch
partnerského správania. Po dynamickom úbytku sobášov v 90. rokoch 20. storočia sa
332 ŠPROCHA, Branislav (2021: 40 – 41).
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spomínané ukazovatele stabilizovali na historicky nízkej úrovni a v posledných rokoch
ešte klesajú. Sobášny potenciál je dlhodobejšie len veľmi slabo využívaný. S časovaním
a intenzitou sobášnosti následne úzko súvisí aj počet a podiel slobodných osôb. Podľa
výsledkov Sčítania ľudu, domov a bytov333 z roku 1991 malo vo veku 30 rokov takmer
80 % mužov nejakú skúsenosť so životom v manželstve, pričom u žien to bolo dokonca
takmer 90 %. Posledné dostupné údaje v čase písanie knihy zo sčítania z roku 2011 však
ukázali, že v tomto veku zostalo slobodných ešte 56 % mužov a takmer 40 % žien334. Stále
evidentnejšie je, že rozrastajúca sa kategória mladých žien a mužov prežije veľkú časť zo
svojho reprodukčného veku v slobodnom stave bez uzatvorenia sobáša. Proces odkladania
vstupu do manželstva teda pokračuje a aj jeho realizácia vo vyššom veku je stále pomerne
obmedzená. Zotrvanie v nezosobášenom statuse sa v biografiách čoraz viac predlžuje, ale
nemusí to znamenať, že sú mladí ľudia dlhodobo slobodní (singles).
Údaje ukazujú nielen na celkový nárast obľuby nezosobášeného spolužitia vo
všeobecnosti, čo dokladá takmer štvornásobný nárast početnosti tzv. faktických manželstiev
v intercenzovom období 1980 až 2011335, ale aj na nárast skúseností mladých dospelých
s partnerským životom v kohabitácii. Na základe analýzy údajov zo sčítania z roku 2011 sme
s kolegom Branislavom Šprochom (2017) zistili, že medzi kohabitujúcimi336 boli slobodní
333 Nasledujúce cenzy mali už názov Sčítanie obyvateľov, domov a bytov a v neskoršom texte budem využívať už
iba označenie sčítanie alebo cenzus a ak bude potrebné údaj o roku jeho konania.
334 DŽAMBAZOVIČ, Roman – ŠPROCHA, Branislav. Kto žije v kohabitáciách na Slovensku? Intenzita vytvárania
a charakteristiky kohabitujúcich osôb podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011. In: Sociológia
49(4), 2017, 369 – 404.
335 DŽAMBAZOVIČ, Roman – ŠPROCHA, Branislav (2017).
336 V rámci sčítaní sa na Slovensku zisťujú údaje o tzv. faktických manželstvách a osobách v nich žijúcich. Ide
o také súžitie dvoch vzájomne nezosobášených osôb, ktoré spoločne bývajú, hospodária a slobodne deklarujú
vzťah druh-družka.
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druhou najvýraznejšie zastúpenou kategóriou a jednoznačne najvyššie zastúpenie medzi
nimi pritom mali muži i ženy vo veku 30-39 rokov (takmer 30 %) a v najmladšej vekovej
kategórii (do 30 rokov) sa v sčítaní identifikovalo približne 13 % kohabitujúcich mužov
a asi pätina z kohabitujúcich žien. Vytváranie nezosobášených spolužití v mladšom veku
výrazne rastie a vo veku 25-29 rokov u žien a 30-34 rokov u mužov prekračuje hranicu
10 %. Zmeny rodinného a reprodukčného správania (pokles sobášnosti, jeho odkladanie
do vyššieho veku, nárast podielu nemanželských detí) , ktoré sú stále evidentnejšie od 90.
rokov, naznačujú otváranie priestoru pre rozširovanie kohabitácií medzi mladšími vekovými
skupinami a slobodnými osobami ako prvej formy korezidenčného zväzku, v porovnaní so
spomínaným predchádzajúcim štandardom priameho vstupu do manželstva337.
V dôsledku tradícií, pomerne vysokej pretrvávajúcej hodnoty manželstva, pociťovanej
stigmatizácii až sankcionovaniu zo strany spoločnosti338 ešte stále majú nezosobášené
spolužitia mladých dospelých skôr charakter tzv. predmanželského spolužitia a testovania
partnerstva než dlhodobej plnohodnotnej alternatívy k manželstvu. Verejne a právne
uznávané manželstvá na Slovensku naďalej znamenajú zníženie pocitu neistoty ohľadne
budúcnosti partnerstva, nakoľko manželstvo pomáha legitimovať partnerstvo v sociálnom
okolí partnerov. Je to uznávaná sociálna inštitúcia, potvrdená formálnym aktom, ktorá
vymedzuje vzájomné práva a povinnosti partnerov, čo v prípade kohabitácie na Slovensku
neplatí. Kohabitácie sú vnímané ako kvalitatívne iné a neúplné inštitúcie, nakoľko
nezakladajú normatívne štandardy správania, nie sú zviazané s jasnými sociálnymi

337 KREIDL, Martin – ŠTÍPKOVÁ, Martina. Postavení nesezdaných soužití v tranzici do dospělosti. In: Hasmanová
Marhánková, Jaroslava – Kreidl, Martin (eds.). Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství včeské společnosti.
Praha : SLON, 2012, 73 – 93.
338 TYDLITÁTOVÁ, Gabriela. Voľba nezosobášeného spolužitia v podmienkach sociálneho a situačného tlaku. In:
Sociológia 47(2), 2015, 191 – 216.
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normami poskytujúcimi mustru, ako by sa mali kohabitujúci partneri správať339. Vďaka
ich narastajúcej početnosti sa postupne menia aj názory na nezosobášené spolužitie, sú
výraznejšie prijímané mladými dospelými a dovolím si predikovať, že slovenská spoločnosť
bude tolerantnejšia voči nezosobášeným spolužitiam mladých ľudí. Priame sobáše bez
predchádzajúceho nezosobášeného spolužitia budú postupne skôr minoritným typom.
V jednotlivých spoločnostiach pritom vieme identifikovať niekoľko fáz miery rozšírenosti
a akceptácie kohabitácií, ktoré vypracovala Kathleen Kiernan (2004)340. Autorka zdôrazňuje,
že ide o proces postupnej difúzie nového partnerského správania v populácii. Tento proces
postupného šírenia a akceptácie kohabitácie je iverzibilný – dosiahnutie každej vyššej fázy
znamená, že krok späť už nie je možný. Vo všeobecnosti sú v prvej fáze kohabitácie ešte
marginálnym javom, často vnímané ako inovatívny, prechodný, avantgardný či deviantný
prejav správania, ktorý akceptuje iba minoritná časť populácie. Z uvedeného je zrejmé, že
nové vzorce partnerského správania sa neobjavujú naraz v celej populácii, ale sú preferované
len určitou úzkou skupinou priekopníkov (forerunners). Ide teda spočiatku o selektívny proces,
dotýkajúci sa vybraných sociálnych kategórií a skupín. Keď prax nezosobášeného spolužitia
ukáže svoju príťažlivosť, inovatívne správanie začne prenikať medzi stále väčšiu časť
populácie, pričom prvotné faktory selektivity už prestávajú hrať determinujúcu a kľúčovú
úlohu341. Kohabitácie sú prijímané ako „predohra“ k manželstvu, ako probačné obdobie, tzv.
manželstvo na skúšku, v ktorom sa testuje sila vzťahu pred uzatvorením manželstva a sú
339 NOCK, Steven L. A comparison of marriages and cohabiting relationships. In: Journal of Family Issues 16(1),
1995, 53 – 76.
340 KIERNAN, Kathleen. Changing European Families: Trends and Issues. In: Scott, Jaqueline – Treas, Judith –
Richards, Martin (eds.). The Blackwell Companion to the Sociology of Families. Oxford : Blackwell Publishing, 2004,
17 – 33.
341 LIEFBROER, Aart C. – DOURLEIJN, Edith. Unmarried Cohabitation and Union Stability: Testing the Role of
Diffusion Using Data from 16 European Countries. In: Demography 43(2), 2006, 203 – 221.
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väčšinou bezdetné. Postupná výraznejšia popularita a rozšírenosť kohabitácií znamená tiež
stále výraznejšiu podobnosť kohabitujúcich a manželských párov a vplýva na celkovú mieru
spokojnosti kohabitantov s partnerstvom. V prípade poslednej fázy sa kohabitácie reflektujú
ako alternatíva k manželstvu a ako spolužitia, ktoré sú vhodným priestorom aj pre rodenie
a výchovu detí, často podporené jej legislatívnym zrovnoprávnením s manželstvom.
Kohabitácia a manželstvo sa stávajú v tejto fáze rovnocenným ekvivalentom. Podrobná
analýza charakteru a miery rozšírenia kohabitácií ukazuje, že jednotlivé krajiny, ich územné
časti, ako aj rozdielne sociálne kategórie obyvateľstva sa nachádzajú v rôznych etapách
tolerancie, prijatia a interpretácie nemanželského spolužitia. Vo všeobecnosti teda platí, že
vyššie zastúpenie kohabitujúcich partnerstiev nachádzame tam, kde je silnejšia hodnotová
a legislatívna podpora ako i podpora v tradíciách pre nezosobášené spolužitie342.
Nárast obdobia „neviazanosti“ sobášnym sľubom znamená možnosť experimentovania
vo sfére intímnych vzťahov. Ich podoba však môže byť naozaj veľmi rôznorodá, podobne
ako ich trvanie. Mladí dospelí môžu svoje „singlovstvo“ prerušiť fázou dlho- či krátkodobého
vzťahu v nezosobášenom spolužití, vstúpiť po krátkej známosti do manželstva alebo dlhé
obdobie hľadať svoj ideálny, vysnívaný náprotivok na partnerskom trhu a nenachádzať ho.
Formy partnerstva sa výrazne pluralizujú a ponúkajú sa výrazne heterogénnejšie podoby
ich usporiadania. V živote mladých dospelých sú však stále výraznejšie zastúpené aj rôzne
podoby slobodného života bez stáleho partnera.
Spomínal som dlhodobo pretrvávajúcu vysokú hodnotu manželstva v slovenskej
populácii, ktorá sa už tiež do značnej miery mení. Môžeme vidieť výrazné posuny, ak
porovnáme obdobie začiatku 90. rokov do súčasnosti. Dokazuje to aj porovnanie dát zo
štyroch kôl longitudinálneho komparatívneho sociologického výskumu Výskum európskych
342 Pri popise fáz šírenia a akceptácie kohabitácií identifikovaných Kathleen Kiernan som čerpal zo štúdie
DŽAMBAZOVIČ, Roman – ŠPROCHA, Branislav (2017: 372 – 373).
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hodnôt (European Values Study, EVS)343. EVS ponúkol niekoľko výrokov, ktoré umožňujú
zachytiť normatívne nastavenie spoločnosti – spoločenskú klímu – vo vzťahu k rôznym
podobám usporiadania rodinného a partnerského života. S výrokom „Manželstvo je
zastaralá inštitúcia“ súhlasilo v roku 1991 iba 7 % opýtaných, ale v roku 2017 už trojnásobne
viac – 21 %. Pričom v naposledy menovanom roku spochybnil inštitúciu manželstva väčší
podiel mužov (26 %) ako žien (17 %). Ide o výrazný nárast, ktorý potvrdzuje už spomínanú
hypotézu o výraznejšom normatívnom obrate, resp. kultúrnej zmene, ku ktorej dochádza
v slovenskej spoločnosti. Zmena je ešte evidentnejšia, ak sa pozrieme na údaje z hľadiska
vekových kohort (pozri Tabuľku č. 4).
Zástupcovia starších vekových kohort dlhodobo v najmenšej miere súhlasia s tvrdením
o zastaranosti manželstva. Naopak, najväčší podiel súhlasiacich s daným výrokom je práve
u prvých dvoch najmladších vekových kohort, kde je nad slovenským priemerom. Potvrdila
sa diferencujúca sila veku. Mladí dospelí majú svoje správanie podporené aj hodnotovým
nastavením, alebo si takýmto spôsobom svoju situáciu racionalizujú. Až vyše jedna tretina
(35 %) opýtaných 18-26 ročných a jedna tretina 27-35 ročných nepociťuje normatívny
tlak manželskej inštitúcie.

343 EVS sa na Slovensku realizoval v rokoch 1991, 1999, 2008 a 2017 pod gesciou Sociologického ústavu SAV. Viac
tu: https://europeanvaluesstudy.eu/ Viac o výsledkoch EVS z hľadiska zachytenia časovej komparácie a porovnania
zistení na Slovensku a v Čechách v publikácii: RABUŠIC, Ladislav – KUSÁ, Zuzana – CHOMKOVÁ MANEA, Beatrice
– STRAPCOVÁ, Katarína (eds.). Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. Bratislava :
Slovart, 2019.
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Tabuľka č. 4:
Vývoj súhlasu s výrokom „Manželstvo je zastaralá inštitúcia“ (v %, SR)
Veková kohorta / Rok výskumu

1991

1999

2008

2017

18 – 26 rokov

6

20

21

35

27 – 35 rokov

12

12

22

33

36 – 44 rokov

7

10

14

23

45 – 53 rokov

7

10

13

15

54 – 62 rokov

4

8

11

15

63 – 71 rokov

7

8

7

6

72 a viac rokov

3

8

8

10

Zdroj: EVS 1991, 1999, 2008, 2017

Podľa výsledkov výskumu EVS patrili mladí ľudia aj medzi tých, ktorí najviac schvaľovali
možnosť, aby žena mala dieťa ako slobodná matka – v porovnaní so staršími respondentkami
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a respondentmi. Ide o ukazovateľ vyššej miery prijatia mimomanželskej plodnosti
a slobodného materstva u mladších respondentov. Na Slovensku sú aj voči nezosobášenému
spolužitiu tolerantnejší mladší ako starší jednotlivci. V tomto prípade sú k dispozícii údaje
z ďalšieho medzinárodného a longitudinálneho výskumného projektu International Social
Survey Programme (ISSP) z modulu Rodina, práca a rodové roly realizovaného v roku
2012344. Jedna tretina opýtaných 18-24 ročných a skoro pätina 25-34 ročných mladých ľudí
označila pri odpovedi na otázku „Vo všeobecnosti, aký typ partnerského života považujete
v súčasnosti za ideálny?“ – práve nezosobášené spolužitie. U vekovej kohorty 18-24 ročných
to bolo 32,9 % a vo veku 25 až 29 rokov 24,3 % respondentov, ktorí súhlasili s daným výrokom
(priemer za SR bol 14,1 %). Medzi najmladšou vekovou kohortou bolo najviac takých
respondentov (8,4 % v porovnaní s priemerom za SR 2,4 %), ktorí za ideálny typ partnerského
usporiadania v súčasnosti označili partnerský vzťah, v ktorom každý z partnerov zostáva žiť
vo svojej separátnej domácnosti (v oddelenom spolužití) a hospodári samostatne (LAT)345.
S výrokom „Je v poriadku, ak pár žije spolu bez úmyslu uzavrieť manželstvo“ súhlasilo
(odpovede úplne súhlasím a skôr súhlasím ako nesúhlasím) skoro 55 % opýtaných mladých
ľudí vo veku 18-24 rokov, čo bolo o vyše 20 percentuálnych bodov viac ako bol priemer.
A naopak, najväčší podiel mladých respondentov z najmladšej vekovej kohorty nesúhlasil
(odpovede úplne nesúhlasím a skôr nesúhlasím ako súhlasím) s tvrdeniami, že: „Ľudia, ktorí
chcú mať deti, by mali uzavrieť manželstvo“ (43 % a priemer za SR bol 27 %) a „Ženatí/vydaté
sú vo všeobecnosti šťastnejší než slobodní ľudia“ (34 % a priemer za SR bol 20 %). Všetky
mimomanželské – netradičné – formy usporiadania partnerského života boli prijímané
väčším podielom mladých ľudí, ako starších jednotlivcov.
344 Údaje za Slovenskú republiku sú spracované v publikácii: HOFREITER, Roman – CHORVÁT, Ivan –
KAŠČÁKOVÁ, Alena. Rodina, práca a rodové roly. ISSP Slovensko 2012. Pramenná publikácia. Banská Bystrica : UMB,
2012.
345 Skratka LAT zachytáva začiatočné písmená anglického označenia Living Apart Together.
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Nezosobášené spolužitie či LAT sa u mladých dospelých do výraznejšej miery
de-inštitucionalizuje, v porovnaní so zvyškom populácie – zaniká ich stigmatizácia
a odmietnutie. Petr Fučík, Beatrice Chomková Manea a Ladislav Rabušic (2019)346 na základe
analýz údajov EVS poukazujú, že de-inštitucionalizácia má aj ďalšie dva aspekty v rámci
normatívneho poňatia sociálnych inštitúcií, pri ktorej dochádza v súčasnosti k zmenám.
Sú nimi odklon od manželstva ako vlastnej cieľovej hodnoty sociálnych aktérov (napríklad
indikácia prostredníctvom názorov na iné formy partnerského usporiadania) a odklon od
normatívnych očakávaní spojených s konaním ostatných (indikátorom je napríklad otázka
o manželstve ako zastaralej inštitúcii). Dáta podporujú predpoklad ideového a normatívneho
posunu na celospoločenskej úrovni, ale najmä fakt, že sa v nich odráža predpokladaný
generačný a kohortný posun, ktorý dáva tušiť postupnú premenu. Ako poznamenávajú
autori, tolerancia (a možno aj určitá miera rezignácie) časti spoločnosti na vyžadovanie
tradičných modelov je nepochybne jednou z príčin či katalyzátorov nezosobášeného
spolužitia, mimomanželskej plodnosti alebo relatívne jednoduchých rozpadov vzťahov.
Tieto zmeny postojov verejnosti znamenajú, že ľudia žijúci v netradičných typoch rodín
a vzťahov nemusia prekonávať tak silné negatívne dôsledky spoločenských konvencií.
Oslabenie sankcií a stigmatizácie zmierni dopady konvencií347.
Mladým dospelým sa aj takýmto spôsobom otvára možnosť experimentovať
a objavovať rôzne podoby a spôsoby usporiadania svojho intímneho života v tolerantnejšom
prostredí. Žiaľ, nemám k dispozícii údaje, ktoré by zachytávali životnú dráhu z hľadiska
časovania a sekvencií jednotlivých udalostí v rôznych čiastkových tranzíciách (profesijné,
partnerské, rodinné atď.). Predpokladám, že v prípade Generácie Y a mladých dospelých
v súčasnosti vo všeobecnosti prechod do dospelosti umožňuje vybrať si a žiť v rôznych
346 FUČÍK, Petr – CHOMKOVÁ MANEA, Beatrice – RABUŠIC, Ladislav (2019).
347 FUČÍK, Petr – CHOMKOVÁ MANEA, Beatrice – RABUŠIC, Ladislav (2019: 58).
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podobách partnerstiev, či zostať žiť sám (pričom to nemusí znamenať neexistenciu
vzťahov)348 a stále menej je platný diktát manželstva. Sobáš sa častejšie stáva u zväčšujúcej sa
kategórie mladých dospelých ich slobodnou voľbou, spoločným partnerským rozhodnutím,
naplnením predstáv o smerovaní životnej dráhy, vlastne cestou za autentickým
sebaurčením. Nemali by sme však podľa môjho názoru zabúdať ani na to, že pre mnoho
mladých ľudí je manželstvo či založenie rodiny nedosiahnuteľné. V tomto prípade nejde
o prejav ich slobodnej vôle, ale o nemožnosť z rôznych príčin dosiahnuť tradičný modelu
prechodu do dospelosti pri rodinnej trajektórii. Je na to dôležité upozorniť, nakoľko aj veľká
časť opýtaných z najmladšej vekovej kohorty vo svojich názoroch jasne proklamuje, že za
ideálny typ partnerského života považuje ešte aj v súčasnosti manželstvo (47,6 %, ISSP
Slovensko 2012), ak je prítomné dieťa, tak vidia svoju budúcnosť v manželskom zväzku (68 %
si vybralo rodinný status „vydatá/ženatý s deťmi“, FES 2021)349 a nepovažuje manželstvo za
zastaralú inštitúciu (61 %, EVS 2017).

RODIČOVSTVO – narodenie prvého dieťaťa
Na podobné trendy, ako v prípade intenzity a časovania sobášnosti, narazíme
aj pri sledovaní zakladania rodiny. Aj tu majú za následok posun rodinných záväzkov na
neskoršie obdobie života mladých ľudí a predĺženie fázy prípravy na sociálne roly spájané
s dospelosťou. Celospoločenské zmeny po roku 1989 zasiahli aj do intímnych sfér žitej
každodennosti jednotlivcov a dovolím si tvrdiť, že išlo o reakciu na zmenenú ekonomickú
situáciu a sociálnu klímu. V jednej z mojich predchádzajúcich analýz píšem o tomto období
348 TOMÁŠEK, Marcel. Singles a jejich vztahy; kvalitativní pohled na nesezdané a nekohabitující jednotlivce
v České republice. In: Sociologický časopis 42(1), 2006, 81 – 105.
349 BABOŠ, Pavol – VILLÁGI, Aneta. Výskumná správa o mladých na Slovensku 2021. Nespokojní, ale predsa
zostávajú. Bratislava : Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2022.
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ako o nástupe variability reprodukčného a rodinného správania, ktorý znamená posun od
jej štandardizácie, unifikovanosti a homogenity k výraznej diverzite a diferencovanosti350.
Zčasti na to poukázali už údaje o sobášnosti a partnerskom správaní v poslednom období.
Najvýraznejšou zmenou, ktorá jasne poukazuje aj na kreovanie nových modelov
rodinných trajektórií a časovania rodičovstva u mladých dospelých na Slovensku, je
radikálne zníženie plodnosti a posun rodičovstva do neskoršieho veku. Pokles plodnosti nie
je síce v histórii Slovenska ojedinelým javom351, razancia, intenzita a rýchlosť poklesu, ku
ktorej dochádza po páde socialistického režimu, však už áno. Od začiatku 90. rokov sa na
Slovensku hodnoty úhrnnej plodnosti začínajú pohybovať pod záchovnou hranicou, ktorá
nezabezpečuje udržateľnosť populácie prirodzeným prírastkom. Pokles pritom nepretržite
pokračuje celé 90. roky a začiatkom milénia dosahuje hodnotu svojho historického minima.
S hodnotou menšou ako 1,2 dieťaťa na ženu v roku 2002352 sa Slovensko dokonca stáva
jednou z krajín s najnižšou hodnotou úhrnnej plodnosti nielen v Európe, ale aj na celom
svete. Dramatickosť zmeny je evidentná, ak si pripomenieme, že ešte koncom 80. rokov
patrilo Slovensko medzi krajiny s najvyššou mierou úhrnnej plodnosti v európskom
priestore. Extrémne nízke hodnoty plodnosti v Európe sa od 90. rokov rozširovali závratnou
rýchlosťou353 a Slovensko patrilo medzi vlajkové lode tohto procesu. Nejde len o výrazný
pokles intenzity plodnosti a najmä intenzity rodenia prvých detí, celkového zníženie
350 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2015).
351 DŽAMBAZOVIČ (2012, 2015). ŠPROCHA, Branislav – MAJO, Juraj (2016). ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR,
Pavol (2008, 2016).
352 Počet živonarodených detí v absolútnych číslach sa znížil z takmer 80.000 v roku 1990 na necelých
51.000 detí v roku 2002.
353 KOHLER, Hans-Peter – BILLARI, Francesco C. – ORTEGA, José A. The emergence of lowest-low fertility in
Europe during the 1990s. In: Population and Development Review 28(4), 2002, 641 – 680.
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počtu detí v rodinách, ale z hľadiska sledovania prechodu do dospelosti a v rámci neho
rodinných prechodov sa jedná primárne o trend skoro lineárneho posunu prvého materstva
(rodičovstva) do stále vyššieho veku, ako aj o celkový nárast dobrovoľnej či nedobrovoľnej
bezdetnosti žien (a samozrejme aj mužov).
Hodnota úhrnnej plodnosti je v roku 2020 na Slovensku 1,59 živonarodeného dieťaťa
na ženu vo fertilnom veku. Platí pritom, že v období po Miléniu sa plodnosť odrazila od
svojho historického minima a zažívame striedanie obdobia nárastu, poklesu či stabilizácie.
Najvyšší počet detí sa narodil za posledné dve desaťročia v roku 2014 (61.000 novorodencov)
a v roku 2020 to bolo 56.650 živonarodených detí. Posledné roky sú síce na Slovensku
v znamení opätovného mierneho rastu intenzity plodnosti a následnej stabilizácie, ku ktorej
však došlo po pomerne dlhom období jej poklesu a následnej stagnácii na veľmi nízkej
úrovni. Jednou z vysvetľujúcich skutočností popisovaných trendov je tzv. rekuperačný
efekt354, ktorý ide ruka v ruke s odkladom materstva do vyššieho veku, menším počtom detí
v rodinách, posunom rodičovských štartov na neskôr a predĺžením obdobia bezdetnosti
medzi mladými ľuďmi.
V krajinách strednej a východnej Európy dochádza k postupnému nárastu konečnej
(trvalej) bezdetnosti, ktorá je typická až pre generáciu žien, ktoré nedávno ukončili svoju
reprodukciu355. Dostupné údaje však neumožňujú rozlíšiť príčiny bezdetnosti, či ide
o bezdetnosť založenú na rozhodnutí ženy, spoločnom rozhodnutí partnerov a nakoľko sa
354 Rekuperácia (dobiehanie) predstavuje fázu, v ktorej dochádza k realizácii z mladšieho veku odložených
udalostí (napríklad pôrodov rôzneho poradia, sobášov) vo vyššom veku.
355 HAŠKOVÁ, Hana – POSPÍŠILOVÁ, Kristýna. Kdo plánuje jedináčka a kdo chce zůstat bezdětný? Faktory
ovlivňující nízké reprodukční plány mužů a žen. In: Sociologický časopis 56(2), 2020, 131 – 164. SOBOTKA, Tomáš.
Childlessness in Europe: Reconstructing Long-Term Trends Among Women Born in 1900–1972. In: KREYENFELD,
Michaela – KONIETZKA, Dirk (eds.). Childlessness in Europe: Contexts, causes, and consequences. Cham : Springer,
2017, 17 – 53. ŠPROCHA, Branislav – ŠŤASTNÁ, Anna – ŠÍDLO, Luděk (2017).
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jedná o bezdetnosť danú súhrnom rôznych okolností, akými môže byť absencia vhodného
partnera pre založenie rodiny alebo fyzická neplodnosť356. Bez ohľadu na tieto skutočnosti
je evidentné, že plánovaná (celoživotná alebo len na určité obdobie) bezdetnosť sa vďaka
svojmu postupnému rozširovaniu stáva legitímnou voľbou.
Nedávno vypracované simulácie357 možných scenárov tzv. indexu rekuperácie358
naznačujú, že konečná bezdetnosť sa bude na Slovensku zvyšovať. Ak by sa zachovala súčasná úroveň materských štartov, potom by približne až pätina žien v kohorte narodených v prvej polovici 80. rokov zostala bezdetná. Je stále zrejmejšie, že bezdetnosť bude
u nezanedbateľnej časti mladých dospelých čoraz častejšie integrálnou súčasťou ich životných biografií. Materská a otcovská rola359 sa nestane súčasťou výbavy ich identity a nebude
reflektovaná ako vymedzujúca charakteristika dospelého statusu u nezanedbateľnej časti
mladých ľudí na Slovensku. Absencia materstva a rodičovstva sa stane súčasťou životných
dráh. Podrobná analýza štrukturálnych charakteristík bezdetných žien Branislava Šprochu,
Anny Šťastnej a Luďka Šídla (2017) ukázala, že rodinný stav a vzdelanie majú významný
vplyv na pravdepodobnosť, či ženy ostanú bezdetné. Jednoznačne sa ukázalo, že aj napriek
zmenám plodnosti podľa rodinného stavu sa naďalej oveľa častejšie aspoň raz matkami
stávajú ženy so skúsenosťami so životom v manželstve. Je taktiež celkom logické, že mladé
dospelé ženy bez partnera s väčšou pravdepodobnosťou zostávajú bezdetné. Z hľadiska
356 SLEPIČKOVÁ, Lenka (2015).
357 ŠPROCHA, Branislav – ŠŤASTNÁ, Anna – ŠÍDLO, Luděk (2017: 582 – 583).
358 Index rekuperácie vypovedá o tom, aká časť z odloženej reprodukcie detí prvého poradia (v %) sa jednotlivým
generáciám podarí realizovať vo veku nad 27 rokov. Viac pozri: ŠPROCHA, Branislav. Transformácia generačnej
plodnosti na Slovensku. Odkladanie a rekuperácia pôrodov v generačnej perspektíve. In: Slovenská štatistika
a demografia 25(2), 2015, 4 – 32.
359 Samozrejme hovorím o biologickom materstve a otcovstve.
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rodinného stavu sa ukazuje, že sobáš predstavoval dlhodobo dôležitý medzník pre prechod
k materstvu a rodičovstvu.
Rozdiely v konečnej bezdetnosti pracujúcich a nezamestnaných žien boli pomerne
malé. Pri sledovaní ekonomickej aktivity sú špecifickou skupinou študentky, ktorých
reprodukčné správanie ešte nie je ukončené, mnohé dôležité prechody ešte neabsolvovali,
resp. najčastejšie sú naviazané na ukončenie štúdia (stabilné zamestnanie, manželstvo/
stále partnerstvo, odchod z domácnosti rodičov). Predĺžená dĺžka vzdelávania znamená
v konečnom dôsledku odklad vstupu na trh práce360, s tým súvisiacu ekonomickú
samostatnosť, ako aj úplné rezidenčné osamostatnenie sa od rodičov. Ide teda, ako to už
bolo zdôraznené, o jeden z najdôležitejších faktorov predlžujúcich samotný prechod do
dospelosti. Populačnú klímu v súčasnosti charakterizuje predstava o zložitej harmonizácii
až nekompatibilite štúdia a materstva (rodičovstva vo všeobecnosti). Aj z tohto dôvodu je
zhoda vo vnímaní predlžovania obdobia štúdia a najmä zvyšovania počtu a podielu mladých
žien usilujúcich o terciárne vzdelanie (z 11-15 % na 45-55 % vo veku 20-22 rokov) jedným
z hlavných faktorov rastúcej bezdetnosti žien v prvej polovici reprodukčného obdobia.
Podobne, aj mestské prostredie sa aj na Slovensku ukazuje ako priestor, v ktorom zostáva
konečná bezdetnosť dlhodobo vyššia (ťažšie a náročnejšie podmienky pre výchovu dieťaťa,
drahšie nehnuteľnosti, ťažšie zladenie rodinného a pracovného života, väčšie možnosti
aktívneho trávenia voľného času atď.). Potvrdil sa taktiež vplyv najvyššieho dosiahnutého
vzdelania, keď vyššia pravdepodobnosť bezdetnosti je spájaná najmä s terciárnym
vzdelaním. V mladších kohortách sa však ukazuje, že častejšia bezdetnosť je súčasťou
360 Podľa výskumu EUROSTUDENT VI., realizovaného v roku 2016, pracovalo stabilne počas obdobia štúdia
39 % študentov a študentiek na Slovensku, z tých, čo sa zapojili do výskumu. Išlo o 30 hodinový priemerný
pracovný týždeň. Občas – z času na čas – to bolo ďalších 20 %. Priemer za krajiny EÚ bol 35 % zamestnaných počas
celej výučbovej časti štúdia a 16 % z času na čas. Najväčšou motiváciou pre prácu počas štúdia na Slovensku bola
nutnosť pokrytia životných nákladov a snaha získať skúsenosti. MASEVIČIŪTĖ, Kristina – ŠAUKECKIENĖ, Vaida –
OZOLINČIŪTĖ, Eglė. Combining studies and paid job. Eurostudent VI., 2018.
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životných dráh žien s nízkym vzdelaním (nanajvýš základným vzdelaním). Určité rozdiely
v konečnej bezdetnosti nachádzame u žien aj v súvislosti s ich národnosťou a náboženským
vyznaním361. Zaujímavým spôsobom nasvecujú problém bezdetnosti aj medzinárodné
porovnania. Anneli Miettinen a jej spolupracovníčky (2015)362 zistili, že v európskych
krajinách je bežnejšia bezdetnosť u mužov s nízkym vzdelaním a u žien s veľmi vysokým
alebo veľmi nízkym vzdelaním. Bezdetnosť je vyššia v krajinách, kde je priemerný vek pri
sobáši vysoký a vstup do materstva je v porovnaní s priemerom oneskorenejší. Zdá sa, že
prevalencia bezdetnosti nesúvisí s podielom žien s vysokoškolským vzdelaním, s mierou
zamestnanosti žien a rozvodovosťou na úrovni krajiny. Vyššia bezdetnosť sa však vyskytuje
v krajinách, kde sú viac rozšírené individualistické hodnoty. Bezdetnosť (či už dobrovoľná
alebo nedobrovoľná) je síce stále častejším javom, ale rodičovstvo (a obzvlášť materstvo)
je ešte vždy natoľko pevne späté s identitou dospelého jedinca, že voľba nestať sa rodičom
môže byť vnímaná ako deviantná a abnormálna363. Ako extrémna voľba a nelogický ideál,
ktorý by znamenal populačný kolaps v jednej generácii364. Vo výskume ESS v rokoch
2006 a 2018 mali respondenti posúdiť, do akej miery schvaľujú rozhodnutia iných ľudí ohľadne
rôznych aspektov rodinného života. Práve výrok týkajúci sa rozhodnutia „nikdy nemať
deti“ sa stretol s najnižšou mierou podpory a prijatia medzi slovenskými respondentmi
a respondentkami. Porovnanie s rokom 2006 však ukazuje, že sa toto rozhodnutie stalo už
361 ŠPROCHA, Branislav – ŠŤASTNÁ, Anna – ŠÍDLO, Luděk (2017).
362 MIETTINEN, Anneli – ROTKIRCH, Anna – SZALMA, Ivett – DONNO, Annalisa – TANTURRI, MariaLetizia. Increasing childlessness in Europe: Time trends and country differences. In: Families and Societies.
Working Paper Series, 33, 2015. Dostupné na: http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2015/03/
WP33MiettinenEtAl2015.pdf.
363 SLEPIČKOVÁ, Lenka (2015).
364 HAGEWEN, Kellie J. – Morgan, Philip S. Intended and ideal family size in the United States. In: Population and
Development Review 31(3), 2005, 507 – 527.

153

viac schvaľovaným. Rozhodnutie „nikdy nemať deti“ je z predložených rozhodnutí, ktoré
sa posudzovali, práve tým, ktoré najväčšmi polarizuje postoje respondentov aj naprieč
celou Európou365. Najmenšia miera spoločenskej akceptácie takéhoto rozhodnutia bola
zaznamenaná v krajinách východnej Európy, v ktorých je rodina na vysokých priečkach
hodnotového rebríčka; ktoré charakterizujú silné rodinné väzby; spoločná zažitá skúsenosť
v socialistickom štáte (kde bola bezdetnosť stigmatizujúcim zážitkom a určite to platilo pre
dobrovoľné rozhodnutie nemať dieťa); pre ktoré aj z hľadiska hlbšej histórie bola bezdetnosť
„Božím trestom“. Tieto však v súčasnosti paradoxne patria medzi európske krajiny
s najnižšími mierami úhrnnej plodnosti. Platí ešte jedna dôležitá skutočnosť. S klesajúcim
vekom opýtaných narastá miera schvaľovania rozhodnutia nemať dieťa, ako aj ďalších
rodinných a partnerských rozhodnutí. Išlo o znižujúcu sa mieru nesúhlasu u zástupcov
mladších vekových kohort so životom v nezosobášenom spolužití a s možnosťou mať dieťa
mimo manželstva, na ktorú som už dávnejšie poukázal aj na inom mieste366. Zvyšuje sa
tolerancia voči iným ako manželským formám partnerstva a rodičovstvo sa nemusí viazať
iba na manželský status. Bezdetnosť je rozširujúcim sa fenoménom a dotýka sa stále
väčšieho podielu mladých dospelých. Množstvo výskumných zistení mapujúcich názory
na ideálny počet detí však jasne hovorí v prospech tvrdenia, že napriek tomu bezdetnosť
nie je prevládajúcim názorom v slovenskej (a ani žiadnej európskej) spoločnosti. V prípade
všeobecného ako i osobného ideálneho počtu detí stále totiž prevláda ideál dvojdetnej
rodiny, ktorý sa stáva reprodukčným ideálom a normou na Slovensku i v Európe naprieč

365 FEDÁKOVÁ, Denisa. „Schvaľujete toto rozhodnutie?“ Meniace sa rodinné normy v Európe a na Slovensku.
In: FEDÁKOVÁ, Denisa – KENTOŠ, Michal a kol. Európska sociálna sonda. 9. kolo na Slovensku. Košice:
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020, 70 – 88.
366 HOFÄCKER, Dirk – CHALOUPKOVÁ, Jana. Patterns of Family Life Courses in Europe – between
Standardisation and Diversity. A Cross-national Comparison of Family Trajectories and Life Course Norms in
European Countries. In: Comparative Population Studies 39(3), 2014, 559-586.
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rôznymi sociálnymi skupinami 367. Údaje Eurobarometra z rokov 2006 a 2011 ukázali aj na
inú dôležitú skutočnosť. Iba zanedbateľný podiel opýtaných mladých žien a mužov vo veku
15-24 rokov zo Slovenska označil pri otázke týkajúcej sa osobného ideálneho počtu detí,
že by nechceli mať deti368. Bezdetnosť proklamovalo napríklad v roku 2011 z tejto vekovej
kategórie iba jedno percento mužov a nula percent žien369 zo Slovenska, pričom zo všetkých
opýtaných sa k danej možnosti priklonili 3 % žien a 4 % mužov. Podobne nízky podiel ukazujú
aj údaje výskumu ISSP Slovensko 2012, kedy si bezdetnosť vybralo iba 1,6 % opýtaných
na Slovensku. Najnovšie zistenia reprezentatívneho výskumu mladých ľudí vo veku
15-29 rokov z roku 2021370 zistili výrazný nárast podielu mladých ľudí, ktorí neplánujú mať
deti – až 19 % opýtaných. 9 % mladých ľudí vidí svoju budúcnosť bez partnera a preferuje
život slobodnej osoby bez detí. Ide o skokový nárast, ktorý sa z marginálneho ideálu dotýka
skoro každého piateho opýtaného mladého človeka na Slovensku. Deklarovanie určitého
názoru sa síce ešte nemusí pretaviť do reálneho správania, ale ide o veľmi znepokojujúce
zistenie. Podobne si môžeme všimnúť narastajúci podiel tých, ktorí deklarujú bezdetnosť
ako svoju osobnú reprodukčnú preferenciu aj v západnej Európe371.
367 SOBOTKA, Tomáš – BEAUJOUAN, Éva. Two Is Best? The Persistence of a Two-child Family Ideal in Europe.
In: Population and Development Review 40(3), 2014, 391 – 419. TESTA, Maria R. Childbearing preferences and family
issues in Europe. Special Eurobarometer 253/Wave 65.1 – TNS Opinion & Social, European Commission, 2006.
Dostupné na: http://www.oeaw.ac.at/vid/download/ReportESEMPLAgeingandFertility 20061027.pdf. TESTA, Maria
R. Family Sizes in Europe: Evidence from the 2011 Eurobarometer Survey. European Demographic Research Paper
2. Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences, 2012. Dostupne na: https://www.oeaw.ac.at/
fileadmin/subsites/Institute/VID/PDF/Publications/EDRP/edrp_2012_02.pdf
368 TESTA, Maria R. (2006, 2012).
369 V krajinách EU-27 v roku 2011 označilo takúto odpoveď 3 % opýtaných žien a 5 % mladých mužov
zo spomínanej vekovej kategórie.
370 BABOŠ, Pavol – VILLÁGI, Aneta (2022).
371 MIETTINEN, Anneli – ROTKIRCH, Anna – SZALMA, Ivett – DONNO, Annalisa – TANTURRI, Maria-Letizia
(2015).
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Rodová diferencia v názoroch proklamujúcich neochotu stať sa rodičom je minimálna.
Vo všeobecnosti smeruje celospoločenský tlak, interpersonálne a intrapersonálne scenáre
v podobe očakávaní, preferencií a noriem v prípade rodičovstva skôr k ženám ako mužom.
Prevládajúci obraz a koncept materstva ju považuje za jednu z hlavných vymedzujúcich
charakteristík ženskej identity. Ženám je pripisovaná morálna zodpovednosť za reprodukciu
a materstvo tak zostáva v kultúrnom diskurze o feminite neustále centrálnou témou.
Rosemary Gillespie (2000: 223)372 v tejto súvislosti konštatuje, že materstvo je ešte stále
vnímané ako niečo prirodzené pre ženu, túžba po dieťati je nevyhnutná, nespochybniteľná
a ústredná pre konštrukcie normálnej feminity. Ide o predstavu o najprirodzenejšom poslaní
ženy, zhmotnenú v trojnásobnom redukcionizme takejto prevládajúcej patriarchálnej
konštrukcie materstva: žena je redukovaná na matku a zároveň sa materstvo redukuje na
biologickú funkciu, pričom primárnu zodpovednosť za starostlivosť o deti nesú biologické
matky373.
Správanie, ako aj názory mladej generácie žien ukazujú, že normatívna sila takejto
ideológie materstva utrpela výrazné trhliny. Výsledky výskumov taktiež upozorňujú, že
tie mladé ženy, ktoré spochybňujú tento diskurz nevyhnutnosti materstva pre ženskú
identitu a vzdávajú sa materstva, tak robia najčastejšie z dôvodu, že považujú materstvo
za nezlučiteľné s inými životnými cieľmi. Rodičovstvo narušuje ich očakávania o smerovaní
životnej dráhy a nie je súčasťou ich predstáv o vymedzujúcich prechodoch do dospelého

372 GILLESPIE, Rosema. Disbelief, Disregard and Deviance as Discourses of Voluntary Childlessness. In:
Women’s Studies International Forum 23(2), 2000, 223 – 234.
373 KICZKOVÁ, Zuzana – SZAPUOVÁ, Mariana. Materstvo ako téma feministického skúmania. In: Kiczková,
Zuzana – Szapuová, Marianna (eds.). Rodové štúdiá. Súčasné diskusie, problémy a perspektívy. Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, 2011, 209 – 225.
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statusu374. Za nedobrovoľnou bezdetnosťou žien sa však často skrývajú prozaickejšie dôvody
– absencia vhodného partnera, odmietnutie rodičovstva zo strany partnera, alebo naopak
odmietnutie súčasného partnera ako budúceho otca dieťaťa a problémy zdravotného
charakteru (problémy s otehotnením atď.)375. Rodičovstvo a aj materstvo sa stáva jednou
z mnohých, aj keď určite dôležitých súčastí dospelej identity, ktorá určite nie je nevyhnutnou
pre vnímanie svojho statusu ako dospelého.
Na základe vyššie prezentovaných údajov však ešte stále platí, že rodičovstvo a prianie
stať sa rodičom je u mladých dospelých súčasť ich životných plánov a rozhodnutí. Napriek
tomu, že zostáva bezdetnosť ako (ne)reprodukčný ideál minoritným javom, je nárast podielu
populácie Európy, ktorí deklarujú bezdetnosť ako svoju ideálnu preferenciu376 evidentnejší.
Môžeme hľadať vysvetlenie tohto javu v hodnotových orientáciách a preferenciách,
vo vplyve štrukturálnych faktorov, ako aj v predlžujúcom sa období bezdetnosti a jeho
dôsledkoch. Hana Hašková (2009:224) upozorňuje, že s predlžovaním obdobia bezdetnosti
sa začiatok rodičovstva stáva v pravom slova zmysle plánovaným a zvažovaným vzhľadom
k ďalším okolnostiam a zvyklostiam doterajšieho života mladých ľudí. Nepriaznivo na to
môže pôsobiť oslabovanie predstáv o rodičovstve ako spoločenskej povinnosti a nutnosti,
či nižšia akceptácia rodičovstva ako nevyhnutnej súčasti plnohodnotného života v prospech
poňatia rodičovstva podmieneného priaznivými podmienkami a rodičovstva ako voľby
porovnateľnej s voľbou bezdetnosti377.
374 MAHER, JaneMaree – SAUGERES, Lise. To be or not to be a mother?: Women negotiating cultural
representations of mothering. In: Journal of Sociology 43(1), 2007, 5 – 21.
375 HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdetnosti. Praha : SLON, 2009.
376 MIETTINEN, Anneli – ROTKIRCH, Anna – SZALMA, Ivett – DONNO, Annalisa – TANTURRI, Maria-Letizia
(2015).
377 HAŠKOVÁ, Hana (2009).
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Dostupné údaje z výskumu ISSP Rodina, práca a rodové roly 2012 napríklad ukázali, že
vo vekových kohortách 18-24 ročných a 25-29 ročných mladých respondentov je u väčšieho
podielu z nich zastúpený súhlas (odpovede úplne súhlasím a skôr súhlasím ako nesúhlasím)
s výrokmi „Mať deti znamená obmedzenie pracovných a kariérnych šancí pre jedného
alebo aj obidvoch rodičov“, „Mať deti príliš obmedzuje slobodu rodičov“ a u najmladšej
vekovej kohorty aj výroku „Deti sú pre rodičov finančnou záťažou“378. Mladí dospelí vnímajú
vo väčšej miere než ostatné vekové kohorty populácie Slovenska rodičovstvo ako formu
obmedzenia osobnej slobody a bariéru pri budovaní pracovnej kariéry a vnímajú ju aj skrz
nutné finančné investície.
V prípade sledovania rodinných prechodov do dospelosti ďalšie trendy – ako rast
podielu detí narodených mimo manželstva a zvyšujúci sa príklon ku kohabitáciám –
naznačujú, že v mladších vekových kohortách by materstvo mohlo zažiť výrazne viac
slobodných žien (okolo 40 %). Prechod do rodičovstva však už nebude do takej miery
ako v minulosti spojený a podmienený rodinným stavom vydatá/ženatý. Respektíve,
otehotnenie partnerky nepovedie k sobášu, ako to bolo najčastejšie v prípade príslušníkov
povojnovej generácie. Otvára sa viac možností na rodičovstvo mladých dospelých žijúcich
v nezosobášených partnerstvách, či v prípade žien ako slobodných matiek bez partnera.
Nakoľko v posledných desaťročiach podiel detí narodených nevydatým matkám na
Slovensku narastá, stále viac mladých žien sa stalo rodičkami a neabsolvovalo vstup do
manželstva (resp. ak áno, tak až po narodení dieťaťa). Hlavnou kategóriou žien, ktorá je
dlhodobo na Slovensku najviac zastúpená pri pôrodoch nemanželských detí, sú totiž
slobodné ženy379. Podiel detí narodených mimo manželstva zo všetkých živonarodených
378 HOFREITER, Roman – CHORVÁT, Ivan – KAŠČÁKOVÁ, Alena (2012).
379 ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Niektoré aspekty nemanželskej plodnosti a detí narodených mimo
manželstva na Slovensku. In: Sociológia 53(4), 2021, 339 – 376.
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detí sa pritom vyvíjal naozaj skokovito a išlo o historicky bezprecedentné zmeny a dynamický
nárast. V roku 1990 bola hodnota tohto ukazovateľa 7,6 %, v roku 2000 vzrástla na 18,3 %,
v roku 2010 už na 37 %380 a v poslednom období sa viac-menej stabilizovala na úrovni 40 %
(v roku 2020 – 40,7 %). Výrazné sú pritom diferencie z hľadiska dosiahnutého vzdelania žien.
Len približne štvrtina prvých detí sa narodí mimo manželstva ženám s vysokoškolským
vzdelaním, kým u žien s najnižším vzdelaním je to až osem z desiatich detí a dve tretiny
v prípade žien so stredoškolským vzdelaním bez maturity. V prípade absolventiek vysokých
škôl sa rodičovstvo teda realizuje najčastejšie v manželstve a v neskoršom veku. Diferencie
nachádzame v prípade narodených mimo manželstva aj v závislosti od národnostnej
príslušnosti žien a evidentné sú diferencie aj pri sledovaní regionálnych disparít, či podľa
veľkosti miesta bydliska381.
Nárast bezdetnosti a rodenie detí mimo manželský zväzok sú ukážkami celkovej
diferenciácie a pluralizácie vzorcov reprodukčného správania a výrazne prispievajú
k významnej heterogenizácii charakteru a štruktúr rodín a domácností a k zmenám v prechode
do dospelosti z hľadiska rodinných tranzícií. Tieto zmeny sú do značnej miery podporené
aj rastúcou toleranciu – práve u najmladších vekových kategórií – k iným ako manželským
formám spolužitia, k samotnému slobodnému rodičovstvu, bezdetnosti a k možnostiam
slobodnej voľby partnerského a rodinného usporiadania a jej časovania. Samozrejme,
aj v prípade mladých dospelých nachádzame výrazné odlišnosti, ale nárast popísaných
fenoménov (dlhodobej alebo trvalej bezdetnosti, rodičovstva mimo manželského zväzku,
rozšírenie podielu slobodných a mladých ľudí žijúcich v nezosobášených spolužitiach)
je súčasťou postupnej difúzie nového reprodukčného a partnerského správania v našej
spoločnosti, tak na úrovni názorov a postojov ako aj reálneho správania.
380 DŽAMBAZOVIČ, Roman (2015: 46).
381 Viac pozri ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol (2021).
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Samotný priemerný vek matiek pri prvom pôrode vypovedá o posune materstva
a neskoršom začiatku rodičovstva. Priemerný vek prvorodičky sa zvýšil z 22,7 rokov
v roku 1990 na 28,2 rokov v roku 2020 (zdroj: ŠÚ SR). Posun rodičovstva do vyššieho veku,
spoločne so znižujúcou sa intenzitou pôrodnosti a sobášnosti, patria medzi hlavné znaky
demografického vývoja na Slovensku po roku 1989, ktorý výrazne zasahuje a spoluvytvára
trendy v rodinných trajektóriách a prechode do dospelosti súčasnej generácie mladých ľudí.
Odkladanie manželstva a rodičovstva začína byť bežnou a rozšíreniu životnou stratégiu
pre stále sa zvyšujúci podiel mladých ľudí. Ako konštatujú slovenskí demografi Branislav
Šprocha a Pavol Ďurček (2018: 551)382, na prvý pohľad stabilný model skorého prechodu
k materstvu a rodičovstvu nenašiel v novom spoločenskom a hospodárskom prostredí po
roku 1989 oporu a diskontinuita životných podmienok prispela k jeho medzigeneračne sa
presadzujúcemu rýchlemu opúšťaniu. Realizácia pôrodov vo vyššom veku a celkový odklad
rodinných prechodov (štartov) je jednou zo stratégií, ktoré sa lepšie hodia do nových
podmienok a sú jedným z fundamentálnych znakov premeny životných dráh mladých
dospelých – predlžovania vstupu do dospelosti a včlenenie fázy vynárajúcej sa dospelosti
do ich životných dráh.
Viaceré zistenia z kvantitatívnych ako i kvalitatívnych výskumov poukazujú na to, že
sa trend odkladania a posunu rodičovstva do vyššieho veku prejavil aj v zmene vekových
noriem383. Pritom normatívne očakávania patria v prípade ideálneho veku rodičovstva,

382 ŠPROCHA, Branislav – ĎURČEK, Pavol. Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve. In:
Sociológia 50(5), 2018, 550 – 578.
383 POTANČOKOVÁ, Michaela. Odkladanie materstva do vyššieho veku na Slovensku vo svetle štatistických
a kvalitatívnych dát. In: Bleha, Branislav (Ed.). Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí: kontinuita či nová éra?
Bratislava : Geografika, 2009, 39 – 61. CHALOUPKOVÁ, Jana (2010). VÝROST, Jozef a kol. Európska sociálna sonda
(ESS) 3. kolo na Slovensku. Prešov : UNIVERSUM, 2008. FEDÁKOVÁ, Denisa – KENTOŠ, Michal a kol. Európska
sociálna sonda. 9. kolo na Slovensku. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2020.
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najmä materstva, medzi najtrvalejšie a najrigidnejšie384. V prípade mužov sú ohľadne
otcovstva menej striktné normatívne očakávania. Vek matky do 25 rokov nebol už pred
vyše desaťročím (napríklad v čase realizácie výskumu ESS 3 – v roku 2006) považovaný
za najvhodnejší pre narodenie dieťaťa385. Najčastejšie uvádzaný (modálny) ideálny vek
prvého materstva bol vo všetkých európskych krajinách 25 rokov. Priemerný ideálny vek
na Slovensku bol okolo 24,5 roka v prípade prvorodičiek a v prípade otcovstva to bolo
26,5 roka. Výrazne nižší ideálny vek pre začiatok materstva uvádzali respondenti z Ruska
(22,5 rokov), ale aj Estónska, Poľska, či Bulharska. Naopak, najvyšší priemerný ideálny vek
uvádzali v Holandsku, Španielsku a Švajčiarsku (okolo 26,5 rokov). Na Slovensku asi 10 %
opýtaných uviedlo ako ideálny vek, kedy sa stať matkou, 30 a viac rokov. Na druhej strane,
okrem spodnej hranice v populácii rezonovali aj horné normatívne limity, ktoré boli spojené
s vekovou hranicou 40 rokov v prípade materstva a u mužov 45 až 50 rokov. O 12 rokov
neskôr v rámci ESS 9 sa v roku 2018 opäť zopakoval rotujúci modul „Usporiadanie životnej
cesty“ (The Timing of Life: The Organisation of the Life Course in Europe), ktorého výsledky
som už ponúkol v prípade ESS 3. Nové kolo zisťovania potvrdilo, že vo všetkých krajinách,
ktoré realizovali výskum ESS 3 aj ESS 9, v oboch obdobiach narástol priemerný ideálny vek
prvého materstva i otcovstva. Na Slovensku sa posunul k hodnote 26 rokov u prvorodičiek
a v prípade otcovstva sa ako priemerný uvádzaný ideálny vek zvýšil na 28 rokov. Slovensko
patrilo s Bulharskom a Pobaltskými štátmi medzi krajiny, kde bol zistený najnižší priemerný
ideálny vek pre začiatok materstva v Európe. Nárast hodnoty ukazovateľa zaznamenávame
aj pri hornom normatívnom limite materstva i otcovstva. Samozrejme, v prípade materstva
môžeme porovnať zistené hodnoty so skutočným vekom prvého pôrodu. Vo všetkých
384 VIDOVIĆOVÁ, Lucie – GREGOROVÁ, Eva. Věkové normy v sociologické perspektivě. In: Sociální studia 4(1-2),
2007, 201 – 217.
385 Otázka znela: „Podľa vášho názoru, aký je ideálny vek pre chlapca alebo muža (dievča alebo ženu) na to, aby
sa stal otcom (matkou)?“.
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krajinách toto porovnanie ukazuje, že respondentky a respondenti uvádzali ako ideálny vek,
kedy sa stať matkou, v priemere medzi 1,5 až 4 rokmi nižší ako bol skutočný vek prvorodičiek.
Výsledky výskumu z roku 2021, zameraného na mladých ľudí z vekovej kohorty
14-29 rokov, hovoria o optimálnom veku pre založenie rodiny 28 rokov386. Pričom pri
mladšej vekovej kohorte (14-24 rokov) je to 27 rokov a vo vekovej skupine 25-29 rokov
prevažuje ako optimálny vek na založenie rodiny 30 rokov. Dospievaním akoby dochádzalo
ešte k oddialeniu ideálneho veku rodičovstva. Odklad vstupu do manželstva a rodičovstva
pritom nie je len otázkou Slovenska, ale je jedným z primárnych znakov demografického
vývoja súčasných neskoro-moderných spoločností. Európanky sa nikdy nestávali matkami
tak neskoro, ako je tomu dnes. Z tohto dôvodu je nutné upozorniť, že zvyšovanie veku žien
pri narodení prvého dieťaťa, ku ktorému dochádza aj na Slovensku, našlo svoj odraz aj
v zmenách predstáv o ideálnom časovaní materstva, čo opätovne môže zvyšovať akceptáciu
rodičovstva vo vyššom veku. Vyšší ideálny vek, t. j. odklad rodičovstva do vyššieho veku,
súvisí s mladším vekom respondentov.
Plánovanie rodičovstva je v prípade mladých ľudí tematizované ako čakanie na správny
čas v rámci individuálnej životnej dráhy. Najmä časovanie materstva do najsprávnejšieho
obdobia je považované za jeden z moderných rysov rodičovstva a súčasť normy správneho
materstva387. Ide o možnosť rozhodnúť sa slobodne (kedy, koľko detí a či vôbec) a pritom
plánovať svoje rodičovstvo. Z hľadiska veku materstva však ešte vždy platí, že príliš skoré
ako aj neskoré materstvo, je vnímané skôr negatívne so všetkými konzekvenciami.

386 BABOŠ, Pavol – VILLÁGI, Aneta (2022).
387 HAŠKOVÁ, Hana – ZAMYKALOVÁ, Lenka. Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma? In: Biograf 40-41,
2006, 130 odst. Dostupné na: http://www.biograf.org/clanek.php?id=603
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Pri pohľade na údaje o plodnosti vidíme výrazný pokles intenzity plodnosti u mladších
vekových kategórií (predovšetkým u 19-27 ročných), ktorá sa ale už v posledných rokoch
spomaľuje. Zaujímavý je však vývoj u najmladšej vekovej kohorty. Časovanie začiatkov
rodičovských dráh je totiž pre určitú špecifickú a malú skupinu mladých žien na Slovensku
stále spájané s veľmi mladým vekom (do 19 rokov) a tento model sa zatiaľ výraznejšie
nezmenil388. Na Slovensku tak môžeme vo všeobecnosti identifikovať dva hlavné
demografické modely z hľadiska veku realizácie pôrodov. Prvý, dominantný, sa vyznačuje
odkladaním rodičovských štartov do vyššieho veku a jeho prejavom je realizácia plodnosti
v druhej polovici reprodukčného veku (často až po 30 rokoch veku ženy). Druhý, minoritný,
sa spája s veľmi skorým začiatkom materstva a s vysokou pravdepodobnosťou narodenia
aj druhého dieťaťa do dovŕšenia 19. roku života389. Celkovo je však „starnutie“ plodnosti
vhodným ukazovateľom zmien posledných desaťročí v reprodukčnom správaní. Vstup do
materstva a vo všeobecnosti do rodičovstva sa stáva výrazne diferencovanejším a postupne
sú jasnejšie vyprofilované niektoré jeho typické charakteristiky.
Všetko sa stáva záležitosťou voľby a je mnoho možných smerov, ako sa bude život
mladých dospelých uberať. Rodičovstvo je jednou z takýchto možných volených životných
ciest v súčasných spoločnostiach. Rodina už nie je chápaná ako východiskový alebo cieľový
bod, ale ako „referenčný bod“ v živote človeka390. Zdôrazňuje sa hodnotový posun od
rodinných k individualistickým orientáciám, kedy primárnym cieľom ľudí je sebarealizácia.
Rodina má byť aj práve takýmto priestorom a nástroj sebarealizácie391. Elisabeth
388 ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol (2016).
389 ŠPROCHA, Branislav – ĎURČEK, Pavol (2018).
390 SMART, Carol. Personal Life. New direction in sociological thinking. Cambridge: Polity Press, 2007.
391 CHORVÁT, I. Krehké vzťahy? Poznámky k premenám intimity. In: Sociální studia 6(4), 2009, 25 – 42.
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Beck -Gernsheim (1998)392 tvrdí, že tento hodnotový posun je stále evidentnejší v prípade
rodiny, ktorá sa zmenila z „community of need“, ktorú držala pohromade povinnosť
vzájomnej solidarity, na „an elective relationship“, ktorú držia pohromade očakávania, že
bude podporovať sebarealizáciu a záujmy svojich členov. Rodina sa stáva viac voliteľným
vzťahom a združením jednotlivcov, z ktorých každý do vzťahu prináša svoje záujmy,
skúsenosti a plány.
V prípade rodičovstva však ide práve o záväzok a o úplne odlišnú voľbu, ktorá sa
vymyká charakteristikám ostatných životných trajektórií. Aj „dozrievanie k rodičovstvu“
je síce postupný a veľmi individuálny proces, ale po realizovaní reprodukčných plánov je
to proces nezvratný393. Ulrich Beck (2004)394 píše o vzťahu medzi rodičom a dieťaťom ako
o v súčasnosti poslednom pute, ktoré sa nedá vziať späť, jediným primárnym vzťahom,
ktorý pretrváva. Mnohí ďalší hovoria o materstve a otcovstve ako o nezmazateľnej
sociálnej role v životnej dráhe človeka. Takýmto spôsobom vlastne rodičovstvo brzdí úplnú
individualizáciu človeka a jeho adaptabilitu a flexibilitu, ktorá je vyžadovaná na pracovnom
trhu. Rodičovstvo je akoby limitom našej kultúrnej predstavy o slobodnom a individuálnom
rozhodovaní. Videli sme to už pri vyššie spomínanej analýze údajov výskumu ISSP Rodina,
práca a rodové roly 2012, ktorá upozornila, že práve mladí ľudia vnímajú rodičovstvo vo
väčšej miere ako ostatné vekové kohorty obyvateľstva Slovenska skrz prizmu obmedzenia
osobnej slobody, kariérneho rastu a vyšších nutných finančných investícií. Ak sa na tieto

392 BECK-GERNSHEIM, Elisabeth. On the Way to a Post-Familial Family: From a Community of Need to Elective
Affinities. In: Theory, Culture & Society 15(3–4), 1998, 53 – 70.
393 SLEPIČKOVÁ, Lenka (2015).
394 BECK, Ulrich (2004).
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názory mladých ľudí pozrieme optikou teórie racionálnej voľby (Becker, 1981)395, znamená
to, že rozhodovanie o tom, či mať deti, koľko a kedy, do výraznej miery prebieha aj na
základe zvažovania výnosov a nákladov (priamych alebo stratených príležitostí).
Údaje o odklade prvých pôrodov, stále sa zvyšujúca miera bezdetnosti v porovnaní
s proklamovaným úmyslom stať sa rodičom následne hovoria o utvorení diskrepancie
medzi realitou a ideálom. Mladí ľudia považujú za ideálny vek rodičovstva a plánujú
počet detí, ktorý sa im s veľkou pravdepodobnosťou nebude úplne kryť s budúcnosťou.
Maria Rita Testa (2012) v tejto súvislosti upozorňuje na dôležitosť opatrení, ktoré uľahčia
prechod do dospelosti, čo môže výrazne napomôcť odstrániť rozdiel medzi predstavou
o ideálnom stave a realitou396. Mladí ľudia čelia viacerým obmedzeniam pri zakladaní rodín
a realizovaní svojich plánovaných reprodukčných zámerov. Podľa teórie plánovaného
správania (The theory of planned behaviour)397 sú zámery najdôležitejším determinantom
správania a formujú sa pod bezprostredným vplyvom troch skupín faktorov.
Pod vplyvom:
1. individuálnych (osobných) pozitívnych a negatívnych postojov k správaniu – mať
dieťa;
2. normatívneho tlaku – pociťovaný spoločenský tlak zapojiť sa alebo nezapojiť sa do
správania,
395 BECKER, Gary S. A Treatise on the Family. Cambridge : Harvard University Press, 1981.
396 TESTA, Maria R. (2012: 30).
397 AJZEN, Icek. The theory of planned behavior. In: Organizational Behavior and Human Decision Processes 50(2),
1991, 179 – 211.
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3. vnímanej kontroly správania – schopnosť realizovať správanie, ktoré môže závisieť
v prípade rozhodnutia mať dieťa napríklad od dostupnosti bývania, príjmu alebo iných
zdrojov, ale aj od vhodného partnera a pod.
Vieme identifikovať sadu obmedzení, ktoré už majú jednotlivci začlenené do svojich
plánov a obmedzenia súvisiace s neočakávanými udalosťami a okolnosťami, ktoré ľuďom
bránia naplniť predtým plánované ciele. Každý z týchto typov obmedzení môže vyžadovať
iný druh politického zásahu, ale je a bude dôležité ich poznať a vybrať správne a efektívne
stratégie pomoci k naplneniu plánovaných reprodukčných zámerov a pozitívne nasmerovať
individuálne postoje a celospoločenskú klímu.
Mladí dospelí reflektujú zmeny v jednotlivých oblastiach svojich životov, čoho odrazom
sú názory na usporiadanie životnej dráhy a dôležitosť časovania kľúčových životných
udalostí a prechodov. Údaje ESS 3 (2006) ukazujú, že na Slovensku sú za dôležitejšie
z hľadiska definovania dospelosti považované nerodinné tranzície, t. j. prechody súvisiace
s dosiahnutím nezávislosti od rodiny pôvodu (vstup do stáleho zamestnania, odsťahovanie
sa od rodičov), než prechody spojené so založením vlastnej (prokreačnej) rodiny (vstup do
partnerského spolužitia a narodenie dieťaťa). Potvrdili sa však aj rodové diferencie, nakoľko
u mužov je ekonomická a rezidenčná nezávislosť na rodičoch užšie spojená s definovaním
dospelosti. S dospelosťou voľnejšie asociuje v ich prípade manželské (partnerské) spolužitie
a narodenie dieťaťa. Naopak, u žien je po ekonomickej nezávislosti najčastejšie uvádzaná
ako druhá najdôležitejšia tranzícia pre definovanie dospelosti vstup do rodičovstva
(narodenie prvého dieťaťa).
Výsledky upozorňujú na možnú premenu významu niektorých prechodov
vymedzujúcich vstup do dospelosti398. Môže sa oslabovať a byť spochybňovaný význam
398 CHALOUPKOVÁ, Jana (2010).
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vstupu do manželstva, ako aj význam vstupu do partnerského vzťahu či rodičovstva pre
konštrukciu dospelosti. Dôsledkom rastúcej individualizácie životných štýlov však môže byť
upevnenie vymedzujúceho postavenia vstupu do stabilného zamestnania pre definovanie
dospelosti. Zamestnanie sa stáva kľúčovým krokom pre vstup do dospelosti, nakoľko môže
vytvárať podmienky pre ekonomické a rezidenčné osamostatnenie sa a podmienky pre
založenie rodiny. Práve profesijné trajektórie bude nutné podrobiť ešte ďalšími výskumnými
snaženiam.
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ZÁVER

Cieľom knihy bolo popísať a identifikovať hlavné charakteristiky prechodu do
dospelosti zástupcov dvoch generácií, ktoré týmto procesom prechádzali v odlišných
historických obdobiach a za iných politických, sociálnych a ekonomických podmienok
na Slovensku. Koncepcia životného cyklu umožnila pozrieť sa na proces dospievania
prostredníctvom jednotlivých trajektórií, dielčích prechodov, životných udalostí, ich
časovania a poradia. V spoločenskovednej spisbe sa pri biografiách záujem zameriava
o rôzne oblasti života – vzdelávanie, práca, bývanie, partnerstvo či rodina. Tieto nerodinné
(vonkajšie, verejné) a rodinné (privátne) trajektórie sa vzájomne ovplyvňujú a zmeny v rámci
jednej trajektórie determinujú organizáciu a konečnú podobu ďalších súčastí životnej dráhy.
Práve prechod do dospelosti je tou časťou životnej dráhy, v ktorej dochádza k výrazným
zmenám vo všetkých spomínaných oblastiach. Najčastejšie sa skúma prostredníctvom
tradičných sociálnych znakov dospelosti – tzv. veľkej päťky dielčích prechodov. Ide o také
míľniky, akými sú: ukončenie vzdelávania – vstup na pracovný trh a získanie stabilného
zamestnania – odsťahovanie sa od rodičov a založenie vlastnej domácnosti – sobáš (stabilné
partnerstvo) – rodičovstvo. Na tieto životné udalosti je možné nazrieť jednotlivo alebo vo
vzájomnej súvzťažnosti. Snažil som sa prepojiť obe perspektívy a sústrediť sa napríklad na
načasovanie udalostí (môžu byť predčasné alebo oneskorené), ich poradie (sú usporiadané
typickým alebo menej typickým spôsobom), o hustotu tranzícií (môžu sa objavovať tesne
za sebou alebo naopak, s väčším časovým rozostupom) a na ich trvanie (majú určité vekové
a časové ohraničenie).
Pri porovnaní podôb tranzície do dospelosti v období pred a po roku 1989 boli
identifikované výrazné odlišnosti. V 60. až 80 rokoch minulého storočia sa inštitucionalizoval
socialistický štandardizovaný a skoro univerzálne rozšírený model prechodu do dospelosti.
Ukázal sa však neudržateľný v demokratických podmienkach. V tabuľkovej podobe som
sa snažil prostredníctvom rôznych dimenzií zachytiť charakteristiky tejto zmeny (pozri
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Tabuľka č. 5). Nakoľko všetky boli už podrobne popísané v jednotlivých kapitolách, sústredím
sa na hlavné a najdôležitejšie zistenia.
Tabuľka č. 5:
Základné charakteristiky prechodu do dospelosti z hľadiska vybraných generácií
Charakteristiky
prechodu do
dospelosti

Povojnová generácia

Generácia Y

Hlavné
charakteristiky

Akcelerácia a kondenzácia (časový
súbeh) parciálnych prechodov do
veľmi úzkeho časového rámca.
Inštitucionalizácia a štandardizácia.
Predvídateľnosť

Predĺženie prechodu do dospelosti. Rozmazaný
charakter prechodov. De-inštitucionalizácia
a de-štandardizácia, resp. re-štandardizácia.
Nepredvídateľnosť

Priebeh
a časovanie

Skorý priebeh – „skorá dospelosť“.
Často simultánne (kumulácia). Zánik
časovej následnosti parciálnych
prechodov

Odďaľovanie a predĺženie do neskoršieho veku
(„spomalená generácia“). Graduálny proces. Nová
etapa života – vynárajúca sa dospelosť

Societálny aspekt

Homogenizácia, „univerzálny
generačný design“ (nie je dôležitý rod
a socio-ekonomický status). Nízka
variabilita

Heterogenizácia (socio-ekonomický status),
homogenizácia (rod). Diferencovanosť a pluralizácia

Status mladých
dospelých

Autonómny

Semi-autonómny

Požiadavky na
atribúty statusu
dospelého

Naplnenie sociálnych kritérií
(rezidenčná samostatnosť, práca,
manželstvo, rodičovstvo). Výrazný
normatívny tlak

Naplnenie sociálnych kritérií (možná variabilita,
trvalá šanca na zmenu, „spätné kroky“). Dôležitosť
subjektívnej stránky (subjektívne odpútanie sa,
pociťovanie dospelej identity a psychická zrelosť)

Sociálne
podmienky
a behaviorálna
adaptácia

Istota, stabilita. Predikovanie budúcich
možností. Model založený na plánovaní
budúcnosti. Ekonomické a sociálne
donútenie

Individualizmus. Neistota, „nestálosť“. Mnohonásobné
možnosti. Očakávanie náhlych zmien. Model mixu „tu
a teraz“ a plánovania budúcnosti. Slobodná voľba ale
aj donútenie

Zdroj: Inšpirované Mary (2019: 180)399
399 MARY, Aurelie. Transitions to adulthood in flux. Assessing coming of age through an historical lens in Finland
and France. In: Sociologija 61(2), 2019, 167 –185.
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Dostupné údaje a ich analýza jasne poukázali na narastajúci podiel mladých ľudí
na Slovensku, ktorí stále dlhšie časové obdobie svojho života venujú vzdelávaniu, neskôr
(a s ťažkosťami) vstupujú na trh práce, zostávajú v domácnosti svojich rodičov, odkladajú
vstup do manželstva či založenie rodiny v porovnaní s predchádzajúcimi vekovými
kohortami a generáciami mladých ľudí. Mladým dospelým trvá dlhšie, kým sa etablujú
rezidenčne, finančne, v pracovných rolách, ako aj pri vytváraní vlastných rodín. Pričom
určitá časť z nich niektoré z týchto prechodov ani neabsolvuje, či už zo svojho slobodného
rozhodnutia alebo nedobrovoľne. Prechody do dospelosti sa tiež v poslednom období
považujú za menej trvalé a podliehajú reverzibilite. Dochádza k „jo-jo“ či „bumerangovému
efektu“, čo vedie ku konceptualizácii mladých dospelých ako „neúplne dospelých“,
ako „adultescentov“400. Bumerangový efekt znamená pravdepodobnosť alebo reálnu
možnosť vrátiť sa zo stavu nadobudnutej samostatnosti opätovne do závislého statusu
(najčastejšie ekonomickej či rezidenčnej závislosti od rodičov)401. Mnohé dielčie prechody
a vlastne prechod do dospelosti vo všeobecnosti zástupcovia Generácie Y (ako aj
Generácie Z) posúvajú hlboko do druhej dekády svojich životov a nie je ničím výnimočným
ani konečné rozhodnutie pri niektorých dielčích prechodoch a trajektóriách až v neskoršom
období ich životov. Prechod do dospelosti je teda v súčasnej dobe lokalizovaný skôr v tretej
než v druhej dekáde ľudského života402. Výborne túto skutočnosť zhmotnili v názve svojho

400 Ide o slovné spojenie dvoch anglických slov „adult“ a „adolescent“.
401 MITTCHEL, Barbara (2006). BICCARTS, Andy – WALTHER, Andreas. Coping with Yo-Yo Transition. Young
Adults´ Struggle for Support, between Family and State in Comparative Perspective. In: Liccardi, Carmen – Ruspini,
Elisabetta (eds.): A New Youth? Young People, Generations and Family Life. London : Routledge, 2006, 41 – 62.
402 FUSSELL, Elisabeth. Youth in Aging Societies. In: Mortimer, Jeylan T. – Larson, Reed W. (eds.). The Changing
Adolescent Experience: Societal Trends and the Transition to Adulthood. Cambridge : Cambridge University Press,
2002, 18 – 51.
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príspevku Sarah Hayford a Frank Furstenber403, keď si kladú otázku: „Je tridsiatka nová
dvadsiatka?“. Lynn White aj z tohto dôvodu charakterizuje súčasnú generáciu mladých ľudí,
ako generáciu, ktorá je „jednoznačne spomalená pri stávaní sa nezávislým od rodičov“404.
Stále evidentnejšie zmeny v životoch a individuálnych biografiách dvadsiatnikov
a tridsiatnikov nám dovoľujú rozmýšľať o vymedzení základných charakteristík novej životnej
etapy – vynárajúcej sa dospelosti. Ide o obdobie predchádzajúce plnej dospelosti a zároveň
nadväzujúce na obdobie adolescencie a hlboko zasahujúce do vekového obdobia, ktoré sa
ešte pred niekoľkými desaťročiami spájalo so sociálnym statusom dospelého jedinca. Práve
prechod do dospelosti sa v dôsledku zmeny časovania a rozvoľňovania časovania verejných
a privátnych tranzícií do dospelosti stáva stále zaujímavejšou výskumnou témou. Ide
o pozvoľný proces životnej zmeny, ktorý ešte nemá úplne jasné a čitateľné kontúry. Zasahuje
a výrazne ovplyvňuje samotné vnútorné prežívanie dospievania mladého dospelého a jeho
identitu. Koncept vynárajúcej sa dospelosti odzrkadľuje stále väčšiu pozornosť, ktorá sa
venuje práve aj týmto oblastiam.
V porovnaní s obdobím socializmu od 90. rokov rastie variabilita individualizácia,
a teda aj komplikovanosť prechodu do dospelosti. V novom spoločenskom rámci ide
pri dospievaní skôr o graduálny proces, pričom jednotlivé životné prechody už nie sú
koncentrované do začiatku obdobia mladej dospelosti, ako tomu bolo v 70. a 80. rokoch
minulého storočia. Razantnosť a „fázové zrýchlenie“ zmien sa odrazili v posune prechodu

403 HAYFORD, Sarah – FURSTENBERG, Frank. Is 30 the New 20? Trends in Age Distribution of Problem
Behaviors in Young Adulthood. Paper from 2005 Annual Meeting American Sociological Association. Philadelphia,
12. 8.2005. Washington : ASA, 2005.
404 WHITE, Lynn. Coresidence and Leaving Home: Young Adults and their Parents. In: Annual Review of Sociology
20, 1994, 81 – 102.
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do dospelosti u veľkej časti mladých ľudí do vyššieho veku, t. j. v jeho odďaľovaní a prejavili
sa v celkovom predlžovaní prechodu do dospelosti.
Súčasné biografie sa stávajú rozmanitejšie, čo sa prejavuje v de-štandardizácii
životných dráh, tak ako to predpokladá teória individualizácie. Podľa zistení Martina
Kreidla a Martiny Štípkovej (2012)405 sa de-štandardizácia prejavuje oslabením univerzality
životných dráh (ukončením takmer 100 % výskytu sledovaných životných udalostí
a dielčích prechodov v životoch žien a mužov), vznikom novej etapy života, oslabením
vzájomnej previazanosti jednotlivých udalostí (napríklad výrazné zoslabenie predtým
skoro univerzálneho narodenia prvého dieťaťa v manželskom zväzku) a taktiež rastúcou
stratifikáciou životnej dráhy v spoločnosti (niektoré udalosti a prechody sa týkajú s väčšou
pravdepodobnosťou určitých kategórií mladých ľudí).
Prechod do dospelosti už nemá charakter zlomovej udalosti, pri ktorej sa vďaka
zhluku čiastkových tranzícií v úzkom a skorom období životnej dráhy mladých dospelých
stáva jednotlivec dospelým so všetkými atribútmi a charakteristikami dospelého406.
Ako poznamenávajú Lucie Vondráčková a Petr Fučík (2014: 20)407, stále väčšia časť
mladých dospelých uskutočňuje prechod do dospelosti skôr ako sériu postupných zmien
v jednotlivých oblastiach, akými sú vzdelanie, práca, bývanie, partnerské vzťahy, sobáš
a rodina. Poradie a časovanie je oproti minulosti voľnejšie, nevytvárajú úzko prepojený
zhluk a naviac, niektoré prechody sa nemusia vôbec realizovať a prebehnúť.

405 KREIDL, Martin – ŠTÍPKOVÁ, Martina (2012).
406 BICCARTS, Andy – WALTHER, Andreas (2006).
407 VONDRÁČKOVÁ, Lucie – FUČÍK, Petr. Úvod: Rodičovství na přelomu milénia. In: FUČÍK, Petr – CHROMKOVÁ
MANEA, Beatrice (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnost v sociologické perspektivě.
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 11 – 28.
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Životy sa stali menej predvídateľnými, kolektívne determinovanými, stabilnými
a usporiadanými. Stále akceptovanejšou predstavou v neskoro-moderných spoločnostiach
je predstava o flexibilnejších, menej štandardných a výrazne individualizovaných
usporiadaniach životnej dráhy jednotlivcov. Súkromný život a rodinné formy sa stali
pluralitnými a pracovný život sa stal nestabilnejším. Vzdelávanie a odborná príprava sú
výrazne dlhšie trvajúce a prerušované.
Pridáva sa k tomu aj vysoká variabilita predstáv a očakávaní, tým pádom
aj nepredvídateľnosť obdobia dospievania. Možností, ako naložiť so svojím životom, je
neúrekom. Neprekvapuje preto vysoká variabilita prechodov do dospelosti. Kým však
u jednej skupiny mladých ľudí je vynárajúca sa dospelosť reakciou na možnosti neustáleho
a slobodného experimentovania v rôznych sférach života, u ďalšej skupiny je skôr
nedobrovoľnou odpoveďou na mnohé bariéry, ktoré znamenajú problém s ekonomickým,
rezidenčným a sociálnym osamostatnením. Vynárajúca sa dospelosť teda nemusí byť
univerzálnou životnou fázou biografie všetkých mladých dospelých v konkrétnej spoločnosti,
na čo poukázali aj mnohé medzinárodné porovnania prechodu do dospelosti u mladých
dospelých. Všeobecné bohatstvo a blahobyt sú, ako sa zhodujú spoločenskí vedci a vedkyne
zaoberajúci sa danou problematikou, dôležitou podmienkou pre neustále rozširovanie sa
vynárajúcej sa dospelosti. Blahobyt umožnil dlhodobé zotrvanie vo vzdelávacom procese
veľkej časti mladých ľudí a stále sa rozširujúca masifikácia a do určitej miery aj demokratizácia
terciárneho vzdelávania ešte predĺžila vzdelávanie a prípravu na povolanie do vyššieho
veku. Následne aj hľadanie práce založenej na identite sú luxusné výdobytky, ktoré môžu
byť dostupné iba v podmienkach, kedy nie je potrebné nájsť si akúkoľvek prácu. Väčšine
mladým Európanom je táto výhoda ponúknutá a umožňuje to v porovnaní s rozvíjajúcimi
sa ekonomikami získať skúsenosť s pomerne dlhou a pokojne sa vynárajúcou dospelosťou.
Nie je to však samozrejmosťou.
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V neskoro-moderných spoločnostiach má vynárajúca sa dospelosť stále výraznejšie
kontúry a stáva sa lepšie uchopiteľnou životnou etapou. Má však „dvojakú tvár“408.
Predovšetkým na výške rodinného príjmu a ďalších socio-ekonomických zdrojoch rodiny
závisí, či mladí ľudia budú zažívať toto obdobie ako čas voľnosti individuálneho rozvoja
a akumulácie ľudského kapitálu, alebo skôr ako čas zraniteľnosti, obmedzenia a neistoty
na trhu práce. Iba určitá, ale zväčšujúca sa časť mladých ľudí vo veku 18-30 rokov zažíva
obdobie vynárajúcej sa dospelosti. Pre zostávajúcu časť mladých ľudí je prechod do
dospelosti veľmi zložitou etapou v dôsledku bariér, ktoré im neumožňujú naplniť svoje
predstavy a využiť ponúkané možnosti. Ako ukazuje napríklad John Bynner (2005)409 na
dátach z Veľkej Británie, priepasť medzi týmito dvoma skupinami sa zväčšuje. Nerovné
vzdelanostné a zamestnanecké príležitosti už podľa neho nesúvisia s pohlavím ako
predtým, ale so sociálno-triednym postavením, dosiahnutým vzdelaním a kvalifikáciou –
a predovšetkým so socio-ekonomickým statusom rodiny. Aj v slovenských podmienkach
sa ukazuje, aké dôležité je zamerať sa na dané ukazovatele, ale aj na také indikátory,
akými sú etnicita (národnosť), región, či miesto bydliska. Rovnaký prístup k slobodnému
rozhodovaniu či k príležitostiam pri procese dospievania nie je samozrejmosťou. Mnohí
kritizujú určitú povrchnosť skúmania prechodu do dospelosti, nakoľko sa zabúda práve
na de-štandardizáciu, pluralizáciu a diferenciáciu tohto prechodu z hľadiska pozornosti,
ktorá by sa mala venovať rôznym sociálnym skupinám a kategóriám mladých dospelých.
Diferencujúcimi faktormi by nemali byť len vekové kohorty, či pohlavie, ale práve aj
triedna príslušnosť, etnicita (rasa), dosiahnuté vzdelanie, postavenie na trhu práce, či
také charakteristiky, ako zdravotný stav, rodinné zázemie v spojitosti s vnútro-rodinným
408 MORTIMER, Jeylan T. – LARSON, Reed W. (eds.). The Changing Adolescent Experience Societal Trends and the
Transition to Adulthood. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
409 BYNNER, John (2005).
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sociálnym a kultúrnym kapitálom, miesto bydliska a pod. Práve tie môžu mať značný vplyv
na formovanie životnej dráhy súčasných mladých dospelých práve pri ich tranzíciách do
dospelosti.
Dlhšie a zložitejšie obdobie „stávania sa dospelým“ u mladých ľudí môže byť
interpretované aj optikou narastajúcej zodpovednosti a nutnosti „pripraviť sa“ na očakávania,
ktoré spojujeme s dospelosťou. Môže ísť o strategické odkladanie dlhodobých a často
nezvratných záväzkov v dôsledku nastavenia a fungovania inštitucionálnych systémov (trh
práce, vzdelávacieho systému, welfare režimu /systému sociálnej politiky/ a rodinných
systémov) ako aj racionálneho rozhodovania sa za rastúcej neistoty410. Častejšie je však
vnímané skôr optikou silnejúceho individualizmu, dôrazu na slobodu a nezávislosť. Tak
či onak, popísané predlžujúce sa dospievanie a stále väčšia zložitosť a nejasnosť tohto
procesu môže spôsobovať narastajúcu neistotu, podlomenie sebadôvery a problematické
dosiahnutie nezávislosti a autonómie.
Celkovo môžeme zhrnúť, že v dôsledku výraznej individualizácie životných štýlov
a odďaľovania jednotlivých dielčích prechodov od seba narastá variabilita v organizácii
životnej dráhy (usporiadanie/následnosť a časovanie) mladých dospelých. Vzniká
niekoľko flexibilných modelov tranzície do dospelosti a stráca sa univerzalita pomerne
jednotného a predvídateľného generačného dizajnu, typického pre povojnovú generáciu
dospievajúcu v období socializmu. Nachádzame široký diapazón možných životných ciest
a trajektórií. Od inštitucionalizácie, štandardizácie a homogenizácie, charakteristických pre
obdobie socializmu, zaznamenávame prechod k de-inštitucionalizácii, diferenciácii, deštandardizácii a pluralizácii životných dráh mladých ľudí v (post)transformačnom období
410 MILLS, Melinda – BLOSSFELD, Hans-Peter. Globalization, uncertainty and the early life course A theoretical
framework. In: Blossfeld, Hans-Peter – Klijzing, Erik – Mills, Melinda – Kurz, Karin (eds.). Globalization,
Uncertainty and Youth in Society. The Losers in a Globalizing World. London : Routledge, 2005, 1 – 24.
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na Slovensku. V samotnej sociálnej klíme sa akceptujú čoraz viac nové formy správania,
ktoré narušili rutinné vzorce a vyústili do reartikulácie spoločenských očakávaní a noriem
súvisiacich s dospievaním a sociálnou rolou (rolami) dospelého mladého človeka.
Kniha je možno prvým ucelenejším pokusom v slovenskej sociológii popísať zložitosť
a mnohodimenzionálne aspekty prechodu do dospelosti mladých dospelých v súčasnej
slovenskej spoločnosti. Naznačuje, a verím, že inšpiruje k ďalším výskumným snaženiam
a analýzam údajov. Vhodné dostupné dáta následne napríklad môžu umožniť z hľadiska
štatistických analýz sledovať výskyt/históriu udalostí (event history analysis) a sekvencií
(sequence analysis)411. Analýza výskytu udalostí dáva možnosť sledovať jednotlivé udalosti
či tranzície z jedného stavu do druhého a odhaliť, aké faktory ovplyvňujú riziko/šancu, že
nastane v živote jednotlivca určitá udalosť. Analýza sekvencií svojím zameraním umožní
zachytiť celú trajektóriu v rámci životnej dráhy a je schopná popísať existujúcu súslednosť
udalostí412. Je to len jedna z ponúkajúcich sa možností smerovania výskumu a analýz. Téma
prechodu do dospelosti si určite zaslúži komplexné preskúmanie.

411 HAŠKOVÁ, Hana – DUDOVÁ, Radka. Metody zkoumání životních drah. In: Hašková, Hana. Vlastní cestou?
Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha : SLON, 2014, 35 – 58.
412 HAŠKOVÁ, Hana – DUDOVÁ, Radka (2014: 37).
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