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Koncept teórie vzťahovej väzby v sociálnej práci s rodinou 
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Aktuálnosť témy 

Autorka si zvolila pre svoju habilitačnú prácu aktuálnu tému a je zrejmé, že v prípade 

adekvátneho spracovania, môže práca priniesť viacero nových informácií a poznatkov  

a inšpirácií. Oblasti vzťahových väzieb sa v poslednej dobe venuje viacero autorov 

a výskumov a pre to oceňujem, že sa autorka vydala touto cestou, nakoľko môže komparovať 

svoje výsledky s inými empirickými výstupmi.  

Predpokladom zdravého vývinu dieťaťa je vybudovanie bezpečnej citovej vzťahovej väzby,  

dieťa je veselé, spolupracujúce a schopné prispôsobiť sa. Deti majú od narodenia schopnosť 

napodobňovať a učiť sa. Citmi a pocitmi nasýtenou výchovou sú deti emocionálne živené a 

dobre prospievajú. Pozitívna výchova vedie dieťa k úspechom, radosti, pocitu bezpečia a 

optimizmu. Dôvera dieťaťa k rodičom je zdrojom jeho radosti a pocitu bezpečia. Správaním 

založeným na pozornosti, starostlivosti a dôvere vzniká pevná vzťahová väzba, ktorá 

prospieva v aktivite a v emočnom i poznávacom vývine a vývoji ich dieťaťa. Prvé kontakty 

vo vzťahu rodič - dieťa sú základom pre neskoršie vzťahy a väzby dieťaťa s rodičmi. Bowlby 

(1983, In Hašto, 2005, s. 70) poukazuje na zaujímavý fakt, že: „v priebehu zdravého vývoju 

dochádza najprv k vybudovaniu emočnej vzťahovej väzby k rodičovi, neskôr aj medzi 

dospelými navzájom. Tieto formy správania a väzby, ktoré pri nich vznikajú, zostávajú 

prítomné a aktívne počas celého životného cyklu“. Teóriu vzťahovej väzby koncipoval 

anglický pedopsychiater a psychoanalytik John Bowlby už pred 53 rokmi , ale do 

všeobecnejšieho povedomia medzi psychiatrami a psychoterapeutmi sa dostáva až v priebehu 

posledných dvoch desaťročí. Toto oneskorenie je o to pozoruhodnejšie, že teória vzťahovej 

väzby zjavne patrí medzi typ teórií, pre ktoré platí konštatovanie Kurta Lewina, že „nič nie je 



praktickejšie, než dobrá teória.“ Ako som už uviedla vyššie, našťastie, v priebehu desaťročí sa 

nahromadilo také množstvo empirických výskumov inšpirovaných teóriou vzťahovej väzby, 

že sa už viac nedala ignorovať a získala si významné miesto v psychiatrickom 

a psychoterapeutickom myslení, do istej miery už aj v hlavných prúdoch týchto odborov. 

Teória vzťahovej väzby (attachment theory) v podstate hovorí, že podobne ako máme 

v našom nervovom systéme regulačný program pre udržiavanie telesnej teploty, príjem 

potravy, sexuálne správanie, tak máme aj pudovo - inštiktívnu výbavu, tendenciu k sociálnej 

komunikácii a nadväzovaniu vzťahov. Teória vzťahovej väzby má viaceré komponenty, 

tvrdenia. Hašto (2011) hovorí, že priputávacie správanie (attachment behavior) je tendencia 

vyhľadávať blízkosť kompetentného a oporu poskytujúceho druhého, keď človek cíti bolesť, 

strach, únavu. Táto tendencia sa zrejme uplatňuje v priebehu celého života. Bez nej by sa 

sotva vyvinuli pomáhajúce profesie, medicína, psychoterapia, sociálna práca atď. V týchto 

intenciách sa odvíja aj koncept predloženej habilitačnej práce, čo vnímam ako prínosné pre 

teoretické spracovanie práce. 

 

Cieľ práce 

Cieľom habilitačnej práce, ako definuje aj autorka sama, je identifikovať koncept teórie 

vzťahovej väzby ako bezpečnej  základne, ktorá významne ovplyvňuje biopsychosociálnny 

rozvoj dieťaťa a determinuje jeho blaho, rodinné vzťahy a sociálne kompetencie v dospelosti. 

Predmetom habilitačnej práce sú  teda vzorce vzťahovej väzby v priebehu života a prepojenie 

teórie vzťahovej väzby do praxe sociálnej práce s rodinou. Cieľ práce je dobre 

identifikovateľný a zrozumiteľný ako aj prínosný pre zvolenú oblasť skúmania. 

 

Štruktúra práce 

 Predložená habilitačná práca obsahuje 184 strán textu a z toho 2 strany obsahu a 20 strán 

bibliografických odkazov. Už z vyššie uvedeného počtu strán bibliografických odkazov, je 

zrejmé že autorka pracovala s naozaj širokým spektrom literatúry, pričom naozaj oceňujem 

množstvo cudzojazyčnej literatúry, s ktorou autorka pacovala v rámci vypracovania svojej 

habilitačnej práce. Avšak na druhej strane má predložená habilitačná práca často krát 



kompilačný charakter a v jazyku autorky absentuje vedecká kritickosť, čo by už v tomto type 

práce malo byť samozrejmé.  

Habilitačná práca je členená do piatich teoretických kapitol, pričom ako nosnú vnímam piatu 

kapitolu, kde je najzrejmejšie prepojenie habilitačnej práce so študijným programom, 

v ktorom je preložená. Autorka sa v jednotlivých kapitolách zameriava na definovanie 

teoretickým východiskám vzťahovej väzby, vzorcom vzťahovej väzby v priebehu života, ale 

aj na spirituálne aspekty vzťahovej väzby. Štvrtá kapitola je venovaná vybraným teóriám 

rodinnej terapie, kde sa pokúsila načrtnúť isté prepojenie metód práce s klientom 

v psychoterapii na v náväznosti na vzťahové väzby.  Ako som už uviedla vyššie piatu kapitolu 

autorka zamerala na priblíženie možností aplikácie teoretických východísk vzťahovej väzby 

v oblasti metód sociálnej práce s rodinou, ale pracuje tu aj kontextom jednotlivca a intervencií 

v prospech klienta. K celkovému spracovaniu habilitačnej práce nemám vážnych výhrad, ale 

je na škodu veci, že sa autorka nepokúsila aj o empirické spracovanie skúmanej problematiky 

aj v náväznosti na teoretické spracovanie problematiky, ktoré autorka celkom dobre 

zrealizovala. Ako som už vyššie uviedla práca v prevažnej miere kompilačný charakter, avšak 

jej prínos je nesporný. Možno by bolo ešte pre prácu zaujímavejšie, keby autorka pracovala aj 

s aktuálnymi autormi slovenskej proveniencie, ktorí v poslednej dobe spracovali viacero 

výskumov v oblasti vzťahových väzieb a je zrejmé, že aj kultúrny rámec ovplyvňuje kvalitu 

a vzorce vzťahových väzieb v spoločnosti. 

 

Prínos práce 

Celkové spracovanie habilitačnej práce je na adekvátnej úrovni tohto typu práce. Ako zrejmý 

prínos habilitačnej práce je naozaj bohatá a precízna práca so zahraničnou literatúrou 

v kontexte zvolenej témy habilitačnej práce a preto môžem konštatovať, že nám autorka 

habilitačnej práce otvorila inú rovinu a úroveň pohľadu na skúmanú problematiku, čo naozaj 

oceňujem. 

Otázky k obhajobe habilitačnej práce:  

V rámci ktorej oblasti sociálnej práce sú upotrebiteľné východiská vašej habilitačnej 

práce? Môže tieto východiská realizovať sociálny pracovník bez akéhokoľvek 



postgraduálneho vzdelávania? Na čo by takéto prípadné vzdelávanie malo byť 

zamerané?  

Záverečné hodnotenie 

Vychádzajúc z aktuálnosti témy, využitia zdrojov a z kvalitného habilitačnej práce , ktoré 

autorka prezentovala, hodnotím habilitačnú prácu pozitívne a po úspešnom absolvovaní 

obhajoby habilitačnej práce, odporúčam váženej komisii, aby po splnení aj ďalších 

stanovených kritérií odporučila vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 

Sv. Alžbety v Bratislave,  udeliť PhDr. Márii Hardy, PhD. vedecko – pedagogický titul 

docent (doc.) v študijnom odbore sociálna práca.  

 

 

      doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. 
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