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Súhrn 
Cieľom práce bolo preskúmať vzájomné vzťahy kvality vzťahovej väzby adolescentov k partnerom a pria-
teľom a ich miery reziliencie. Práca sa zaoberá súčasným stavom uvedených konceptov a možnosťami ich 
prepojenia. Vo výskumnej časti sme zisťovali úroveň reziliencie participantov, kvalitu ich vzťahovej väzby 
a vzájomné súvislosti medzi oboma konceptmi. Výskumná vzorka zahŕňala 134 študentov bratislavských 
stredných škôl vo veku 16 až 19 rokov. Ako výskumné metódy sme použili priateľskú a partnerskú verziu re-
vidovaného dotazníka Ako prežívam blízke vzťahy, Dotazník rodičovského a rovesníckeho pripútania – ver-
ziu pre rovesníkov a Škálu reziliencie. Výsledky nepoukázali na jednoznačné prepojenia skúmaných koncep-
tov, pričom sme zaznamenali prevahu neistých typov vzťahových väzieb a nízkej úrovne reziliencie partici-
pantov.  

Kľúčové slová: adolescencia, partnerské vzťahy, priateľské vzťahy, reziliencia, vzťahová väzba.  

 

Summary 
The aim of the study was to explore the relationships between the quality of adolescents' attachment to part-
ners and friends in the context of resilience. The work discusses the current status of concepts and their con-
nections. The research was focused on the level of adolescents' resilience, their quality of attachment and the 
mutual links between concepts. The research sample included 134 high school students aged 16 to 19 years. As 
research methods we used romance and friendship version of Experiences in Close Relationship Inventory – 
Revised, Inventory of Parent and Peer Attachment – peer version and Resilience Scale. The results do not in-
dicate the clear link among studied concepts, while we have observed the superiority of insecure types of at-
tachment and higher prevalence of the low level of participants' resilience. 

Key words: adolescence, romantic relationship, friendship, resieliency, attachment.  

 

Úvod 
V súčasnosti sa veľa výskumov mentálneho zdravia ado-

lescentov venuje problematike reziliencie. Tá je chápaná ako 
„schopnosť jedinca udržať si mentálne zdravie, i napriek pre-
žívaniu nepriazne osudu“ (Herrman et al., 2011).  

Vo všeobecnosti sa reziliencia považuje za široký a dife-
rencovaný koncept, na ktorom sa podieľajú mnohé faktory. 
Ako uvádzajú Ungar a Liebenbergová (2005; cit. podľa Szo-
biová, 2011) rozlišujeme štyri oblasti reziliencie, v rámci 
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ktorých možno zaznamenať 32 faktorov podporujúcich 
zdravý vývin. Prvou oblasťou, ktorú autori opisujú, je ob-
lasť individuálna. Zahŕňa asertivitu, schopnosť riešiť prob-
lémy, sebaúčinnosť, schopnosť spracovať neurčitosť, seba-
uvedomenie – vhľad, vnímanú sociálnu oporu, optimizmus, 
empatiu, ciele a ašpirácie, rovnováhu závislosti a nezá-
vislosti na ostatných, zmysel pre humor, mierne užívanie 
alebo abstinenciu alkoholu a drog, a zmysel pre povinnosť. 
Druhou oblasťou je oblasť vzťahová, ktorá obsahuje štýl 
rodičovskej výchovy, sociálnu kompetenciu, zmysluplné 
vzťahy doma, v škole, vnímanú sociálnu oporu, pozitívneho 
mentora a vzory. Ako tretiu zaraďujú autori oblasť komu-
nitnú, do ktorej radia primeranú prácu, vyhýbanie sa násiliu, 
rituály s únosnou mierou rizika, bezpečnosť, vnímanú so-
ciálnu rovnosť a prístup k vzdelaniu. Poslednú oblasť tvorí 
oblasť kultúrna, kam patrí životná filozofia, práca na sebe 
a kultúrna/spirituálna identifikácia. 
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V súčasnosti sa za jeden z nosných pilierov reziliencie 
považuje aj kvalita vzťahovej väzby. Tá predstavuje pri-
márnu pudovú tendenciu dieťaťa naviazať sa na svoju mat-
ku a vytvoriť s ňou neviditeľné emocionálne puto, ktoré ich 
spája v čase a priestore. Teda dieťa sa rodí s tým, že hľadá 
osobu, ktorá mu poskytne ochranu, starostlivosť a oporu. 
Následne si dieťa opakované zážitky zo spoločnej interakcie 
zvnútorňuje a na ich základe sa uňho tvorí charakteristický 
typ vzťahovej väzby (Brisch, 2011).  

Výskumy (napríklad Hazanová a Shaver, 1987; Brad-
ford, Lyddon, 1994) ukazujú, že vzorce ranej vzťahovej 
väzby jedincov k ich primárnym opatrovateľom sa postupne 
transformujú do vzorcov partnerských a priateľských vzťa-
hov dospelých a adolescentov, a rané skúsenosti dieťaťa 
formujú charakteristický interpersonálny štýl, ktorým sa je-
dinci prejavujú vo svojich neskorších rovesníckych (roman-
tických i priateľských) vzťahoch. A podobne - ako v detstve 
– tak aj v dospelosti a adolescencii môžeme u jedincov odlí-
šiť 4 základné typy vzťahovej väzby, ktoré spôsobujú, že 
jedinci s odlišným typom pripútania prežívajú svoje najdô-
ležitejšie vzťahy odlišne.  

V súčasnosti sa uznáva viac modelov, ktoré modelujú 
typy vzťahovej väzby v dospelosti. Východiskovým pre na-
šu štúdiu je model Brennana et al. (1998; cit. podľa Adamo-
vej a Halamu, 2009; obr. 1) vychádzajúci z 2 základných 
dimenzií. 

 

 
Obrázok 1. Model Brennana et al. (1998; cit. podľa Adamovej 
a Halamu, 2009). 

Prvou dimenziou modelu je dimenzia úzkosti, ktorú 
možno charakterizovať ako strach z opustenia a odmiet-
nutia, pričom sa v rámci vzťahovej väzby prejavuje ako 
strategická hyperaktivácia systému vzťahovej väzby, ktorá 
zahŕňa extrémny záujem o partnerovu (či priateľovu) po-
zornosť, oddanosť a vernosť (Brassard et al., 2007). To sa 
následne prejaví ako nadmerná žiarlivosť, veľká miera ne-
pohody a donucovacie tendencie počas konfliktov (Mohr et 
al., 2010). Druhou je dimenzia vyhýbania sa. Tá je charak-
terizovaná ako deaktivácia systému pripútania, ktorá redu-
kuje pocity zraniteľnosti z odmietnutia alebo opustenia, keď 
človek vyhľadáva iných ako zdroj pre pohodlie a emocio-
nálnu oporu (Brassard et al., 2007). Na základe miery sýte-
nia týchto dvoch dimenzií potom môžeme charakterizovať 
typy vzťahovej väzby.  

Prvým typom je väzba bezpečná (istá), ktorá sa v part-
nerstve a priateľstve prejavuje nízkou mierou úzkostlivosti 

i vyhýbania sa. Ako uvádzajú Hazanová a Shaver (1987), 
vzťahy bezpečne pripútaných ľudí sú šťastné, priateľské, 
dôverné a plné akceptácie, nakoľko sú títo jedinci oriento-
vaní na intimitu, blízkosť, afiliáciu, starostlivosť a vlastnia 
pozitívne mentálne reprezentácie seba, partnera a spo-
ločného vzťahu (Mikulincer et al., 2002; cit. podľa Crespo 
et al., 2008). 

Na druhej strane rozlišujeme tri typy neistých väzieb: 
väzbu vyhýbavú, ambivalentnú a dezorganizovanú. Jedinci 
s týmito väzbami zažívajú vo svojich vzťahoch viac emo-
cionálnych výkyvov a žiarlivosti, čo sa prejavuje aj v ich 
očakávaniach od partnera (Hazan a Shaver, 1987). 

Ako sme už uviedli vzťahová väzba sa považuje za je-
den z nosných pilierov reziliencie. Atwoolová (2006) uvá-
dza, že pre rezilienciu sú kľúčové štyri faktory: konkrétne 
individuálne charakteristiky jedinca, rodinná opora, opora 
osoby mimo rodiny a kultúra, pričom vo všetkých sa výz-
namne prejavuje kvalita vzťahovej väzby. Autorka vysvet-
ľuje, že pre dieťa je dôležité vytvoriť si bezpečnú základňu, 
ktorá mu umožní vybudovať si schopnosti na zvládanie po-
žiadaviek života, zabezpečí mu oporu blízkych nie len 
v ranom, ale aj v neskoršom veku, dá mu väčšiu sebaistotu 
v nadväzovaní vzťahov s druhými a umožní mu postihnúť 
preferované vzory správania a percepcie toho, čo pre nás 
môže byť ohrozujúce, čím sa jedincovi zabezpečí efektív-
nejšie zvládanie nepriazne života.  

 

Cieľ práce 
Na základe uvedeného sme si za cieľ práce zvolili pre-

skúmať vzájomné vzťahy kvality vzťahovej väzby adoles-
centov k ich partnerom a priateľom a ich úrovne reziliencie. 
Vzhľadom na tento cieľ sme formulovali štyri výskumné 
otázky: 

Otázka 1: Akú úroveň reziliencie dosahujú participanti 
v našom výskumnom súbore? 

Otázka 2: Bude proporcionálne rozloženie typov vzťa-
hovej väzby našich participantov také, ako je uvádzané 
v odbornej literatúre? 

Otázka 3: Budú participanti s bezpečnou vzťahovou 
väzbou prejavovať vyššiu mieru reziliencie? 

Otázka 4: Prejaví sa rozdiel v miere reziliencie partici-
pantov vzhľadom na ich výber partnerskej alebo pria-
teľskej verzie dotazníka ECR – R? 

 

Sledovaný súbor a metódy 
Výskumný súbor pozostával zo 134 študentov bratislav-

ských stredných škôl. Vek študentov sa pohyboval v roz-
medzí od 16 do 19 rokov, s priemerom 17,52 roka (SD = 
0,72). Vzorka pozostávala z 81 mužov a 53 žien. Výber škôl 
bol náhodný. 

 

Použité metódy 
Ako prežívam blízke vzťahy - revidovaný dotazník (Ex-

perience in Close Relationship Inventory – Revised, ďalej 
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len ECR – R), vytvorený Fraleyom et al. (2000), do sloven-
skej verzie upravený Bieščadom a Haštom (2009). Dotazník 
pozostáva z 2 škál: škály úzkosti (α = 0,93; podľa: Schindler 
et al., 2010) a škály vyhýbania sa (α = 0,94; cit. podľa 
Schindler et al., 2010) a 36 položiek, ku ktorým sa partici-
panti vyjadrujú na 7–bodovej Likertovej škále. V našej prá-
ci sme použili dve verzie dotazníka, verziu pre partnerské 
vzťahy a verziu pre priateľské vzťahy. Participanti si sami 
vyberali konkrétnu verziu na základe svojich skúseností.  

Dotazník rodičovského a rovesníckeho pripútania – ver-
ziu pre rovesníkov (Inventory of parent and peer attachment, 
ďalej len IPPA) autorov Armsdena a Greenberga (2009), 
ktorý sme pre účely práce prekladali v spolupráci 
s Konrádovou et al. (2012). Dotazník pozostáva z 3 subškál 
vyjadrujúcich stupeň vzájomnej dôvery, kvalitu komuniká-
cie, a rozsah hnevu a odcudzenia, a 25 položiek s 5 – bodo-
vou Likertovou škálou. Reliabilita dotazníka dosiahla hod-
notu α = 0,92 (Greenberg, 2009).  

Škála reziliencie, vytvorená Wagnildom a Youngovou 
(1993) a adaptovaná Mesárošovou (2009), obsahuje faktory 
osobnej kompetencie a akceptácie seba a života. Pozostáva 
s 25 položiek posudzovaných na 7 – bodovej Likertovej 
škále. Reliabilita škály je α = 0,82 (Waaktaar a Torgersen, 
2010). 

Výsledky sme spracovávali pomocou programu Statisti-
cal Package for Social Sciences pre Windows (SPSS), ver-
ziou 16. Jednotlivé testové procedúry sme vyberali na zá-
klade testov normality. 

 

Výsledky 
Prvá výskumná otázka 

V rámci prvej výskumnej otázky sme sledovali mieru 
reziliencie našich participantov v porovnaní s údajmi udá-
vanými v literatúre. Na základe frekvenčnej analýzy sme 
výsledky participantov zaradili do troch kategórií úrovne 
reziliencie (charakteristiku úrovní možno vidieť v tab. 1). 
Porovnanie uvádzame v tabuľke 1, ktorá dokumentuje, že 
naši participanti dosiahli vysokú úroveň reziliencie 
v 18,6%, strednú úroveň v 31% a nízku úroveň v 50,4%. 

Dosiahnuté skóre participantov sa pohybovalo od 57 do 
167, s priemerom 123,78 (SD = 22,53). Reliabilitu škály 
sme zisťovali prostredníctvom Cronbachovho α, kde sme 
zaznamenali hodnotu 0,89.  

Tabuľka 1. Frekvencia výskytu v troch úrovniach reziliencie. 
Kategória reziliencie Rozsah skóre F % 

Nízka úroveň reziliencie x < 125 65 50,4 

Stredná úroveň reziliencie 125 - 145 40 31,0 

Vysoká úroveň reziliencie x > 145 24 18,6 

(F = frekvencia, % = percentá; rozsah skóre uvádzame podľa 
Wagnil, 2009; cit. podľa Kuklišovej a Szobiovej, 2011). 

 

 

 

Druhá a tretia výskumná otázka 

Ako prvé sme sledovali korelácie medzi škálami úzkosti 
a vyhýbania sa verzií ECR – R a výsledkami škály rezilien-
cie. Výsledky zobrazuje tabuľka 2, kde môžeme vidieť šta-
tisticky významné výsledky na úrovni stredne silnej nega-
tívnej korelácie pre škály vyhýbania sa priateľskej verzie 
a úzkosti partnerskej verzie ECR – R. 

Tabuľka 2. Korelácie škál priateľského a partnerského  
ECR – R a škály reziliencie. 

Škála  
reziliencie 

Priateľské 
ECR – R 
úzkosť 

Priateľské 
ECR – R 

vyhýbanie 

Partnerské 
ECR – R 
úzkosť 

Partnerské 
ECR – R 

vyhýbanie 
r/ρ - 0,239 - 0,389 - 0,354 - 0,078 

p 0,144 0,014 0,001 0,504 

(r = Pearsonov korelačný koeficient – použitý pre škálu partner-
ského vyhýbania, ρ = Spearmanov korelačný koeficient – použitý 
pre všetky ostatné škály, p = signifikancia). 

Vychádzajúc z modelu Brenanna et al. (1998) sme 
s ohľadom na dosiahnuté skóre v škálach úzkosti a vyhý-
bania sa participantov zaradili do konkrétneho typu vzťaho-
vej väzby. Ako zobrazuje tabuľka 3, v sledovanom súbore 
sme zaznamenali prevahu neistých typov vzťahovej väzby. 

Tabuľka 3. Rozloženie typov vzťahovej väzby participantov 
v partnerstve a priateľstve. 

 
bezpečná 

väzba 
vyhýbavá 

väzba 
úzkostná 

väzba 
dezorganizovaná 

väzba 
 F % F % F % F % 

partnerstvo  33 42,9 8 10,4 28 36,4 8 10,4 

priateľstvo 13 35,1 8 21,6 13 35,1 3 8,1 

 
Skupiny konkrétnych typov vzťahovej väzby sme potom 

na základe miery reziliencie podrobili analýze 1 – faktoro-
vou ANOVOU. Osobitne pre partnerstvo ani priateľstvo 
sme však nezistili štatisticky významné rozdiely v miere re-
ziliencie medzi skupinami odlišného typu vzťahovej väzby 
(F = 1,829, p = 0,162 – partnerstvo, F = 1,815, p = 0,152 – 
priateľstvo).  

Obdobne sme nezaznamenali štatisticky významné vý-
sledky (T-test pre dva nezávislé výbery: t (34) = 1,959; p > 
0,05 – priateľstvo a t (71) = 1,811; p > 0,05 – partnerstvo) 
ani pri rozdelení výsledkov ECR – R na 2 typy vzťahovej 
väzby (väzba istá a neistá).  

Vzťah reziliencie a vzťahovej väzby sme hodnotili i na 
základe korelácií výsledkov subškál IPPA a škály rezilien-
cie. Ako zobrazuje tabuľka 4, zaznamenali sme štatisticky 
významné výsledky pre subškály dôvery (stredná hodnota 
pozitívnej korelácie) a odcudzenia (nízka hodnota negatív-
nej korelácie). 

Tabuľka 4. Korelácie subškál IPPA a Škály reziliencie.  
Škála 
reziliencie 

IPPA  
komunikácia 

IPPA 
dôvera 

IPPA  
odcudzenie 

r/ρ 0,165 0,306 - 0,263 

P 0,063 0,000  0,003 

(pre subškálu komunikácie sme použili Pearsonovo r, pre ostatné 
subškály sme použili Spearmanovo ρ). 
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Nakoľko sme nemali k dispozícii kritérium na vytvore-
nie typov vzťahovej väzby podľa IPPA, rozhodli sme sa po-
rovnať výsledky vytvorením dvoch extrémnych skupín. 
Jednu skupinu tvorili participanti s vysokým skóre v subšká-
lach komunikácie a dôvery a nízkym skóre v subškále odcu-
dzenia – istá väzba (8 participantov) a druhá skupina bola 
tvorená participantmi s vysokým skóre v subškále odcudzenia 
a nízkym skóre subškálach komunikácie a dôvery – neistá 
väzba (6 participantov). Kritériom na zaradenie do jednej ale-
bo druhej skupiny bolo skóre presahujúce priemer minimálne 
o jednu σ. Výsledky sa napokon neukázali ako štatisticky 
významné (Mann – Wittneyho test: U (14) = 15; p > 0,05).  

Opäť sme teda nezaznamenali štatisticky významný roz-
diel v miere reziliencie v závislosti od typu vzťahovej väz-
by, to znamená, že participanti s istou väzbou (podľa dotaz-
níka IPPA) neprejavovali vyššiu mieru reziliencie. 

Nad rámec výskumných otázok sme zisťovali reliabilitu 
a vzájomnú koreláciu metód ECR – R (priateľskej aj par-
tnerskej verzie) a IPPA. Pre posúdenie reliability sme pou-
žili Cronbachovo α. Výsledky zobrazuje tabuľka 5, v ktorej 
možno vidieť, že jednotlivé škály a subškály dosiahli po-
merne vysoké hodnoty α. Relatívne nižšiu, i keď stále po-
merne dobrú, hodnotu sme zaznamenali pri subškále odcu-
dzenia v IPPA.  

Tabuľka 5. Reliabilita partnerského a priateľského ECR –R a IPPA.  
Metóda škála/subškála Cronbachovo α 
priateľské  
ECR - R 

Úzkosť 0,89 
Vyhýbanie 0,86 

partnerské  
ECR - R 

Úzkosť 0,87 
Vyhýbanie 0,92 

IPPA 
Dôvera 0,90 
Komunikácia 0,82 
Odcudzenie 0,65 

 
Tabuľka 6 zobrazuje korelácie subškál dotazníka IPPA 

a škál dotazníka ECR – R priateľskej i partnerskej verzie. 
Zo zaznamenaných korelácií môžeme usudzovať, že čím je 
vyššia miera odcudzenia, tým vyššia je miera úzkosti 
a vyhýbania sa v partnerstve i priateľstve participantov. Zá-
roveň sa ukázalo, že nárastom skóre v subškále dôvery klesá 
skóre škály vyhýbania sa oboch verzií a skóre priateľskej 
úzkosti. A v neposlednom rade možno vidieť, že so vzrasta-
júcim skóre v subškále komunikácie klesá skóre škály vy-
hýbania sa. 

Tabuľka 6. Korelácie subškál IPPA a škál priateľského a partner-
ského ECR – R. 

 

Priateľské 
ECR – R 
úzkosť 

Priateľské 
ECR - R 

vyhýbanie 

Partnerské 
ECR – R 
úzkosť 

Partnerské 
ECR – R 

vyhýbanie 

IPPA  
komunikácia 

r/ ρ - 0,187 - 0,550 - 0,124 -0,263 

p  0,254  0,000  0,260  0,018 

IPPA 
dôvera 

r/ ρ - 0,465 - 0,531 - 0,181 - 0,352 

p  0,003  0,001  0,098  0,001 

IPPA 
odcudzenie 

r/ ρ  0,681  0,357  0,411  0,285 

p  0,000  0,026  0,000  0,011 

(pre vzťahy subškál dôvery a odcudzenia a škály priateľského vy-
hýbania sme použili Pearsonov korelačný koeficient. Pre všetky 
ostatné vzťahy sme používali Spearmanovo ρ) 

Štvrtá výskumná otázka  

Pri posudzovaní rozdielov v miere reziliencie vzhľadom 
na výber verzie ECR – R sme zaznamenali štatisticky výz-
namný výsledok (T test pre dva nezávislé výbery: t (91) = 
2,993; p < 0,005). Vzhľadom na zistené priemerné hodnoty 
reziliencie skupín participantov (miera reziliencie partici-
pantov vyberajúcich si partnerskú verziu dotazníka ECR – 
R je M = 127, 186 (SD = 22,282) a vyberajúcich si priateľ-
skú verziu dotazníka ECR – R je M = 115,419 (SD = 
20,410)) sme zaznamenali vyššiu mieru reziliencie u parti-
cipantov vypĺňajúcich partnerskú verziu dotazníka ECR – R. 

 

Diskusia 
Cieľom našej práce bolo odhaliť vzájomné vzťahy kvality 

vzťahovej väzby adolescentov k ich partnerom a priateľom 
a ich miery reziliencie. Vzhľadom na tento cieľ sme si položi-
li štyri výskumné otázky, na ktoré sme sa snažili odpovedať 
pomocou štatistickej analýzy nami získaných dát.  

Prvá výskumná otázka zisťovala, akú úroveň reziliencie 
dosiahnu participanti v našom výskumnom súbore. Ako 
uvádzajú Tuskaieová et al. (2007) približne tretina každej 
populácie dosahuje vysokú úroveň reziliencie. Naše výsled-
ky však ukázali, že naši participanti dosiahli túto úroveň len 
v 18,6 %. K obdobnému výsledku dospela vo svojej štúdii 
aj Mesárošová (2010; 20,8 %), ktorá predpokladá, že od-
chýlka od pôvodného očakávania môže súvisieť s dlho-
dobými celospoločenskými zmenami v našej republike, kto-
ré súvisia so zmenami v medziľudských, hospodárskych 
a existenčných vzťahoch. 

V druhej výskumnej otázke sme sa zaujímali o to, či 
proporcionálne rozloženie typov vzťahovej väzby našich 
participantov bude také, ako je uvádzané v odbornej litera-
túre. V našom výskumnom súbore sme zaznamenali pre obe 
skupiny participantov (partnerstvo i priateľstvo) prevahu ne-
istých typov vzťahovej väzby. Toto zistenie nie je v súlade 
s výsledkami uvádzanými v literatúre (napríklad Hazanová 
a Shaver, 1987), ktoré poukazujú na prevahu isto (bezpeč-
ne) pripútaných jedincov. Predpokladáme, že výsledky mô-
žu súvisieť jednak so špecificitou nášho výskumného súbo-
ru, no na druhej strane môže existovať i súvislosť so súčas-
ným prevládajúcim životným štýlom (dlhá pracovná doba 
rodičov, menej príležitostí na spoločné rodinné interakcie, 
čas strávený s rovesníkmi je redukovaný časom tráveným 
pri počítači...). Tento názor si však vyžaduje ďalšie skúmanie. 

Predmetom tretej výskumnej otázky bolo zistiť, či parti-
cipanti s bezpečnou vzťahovou väzbou budú prejavovať 
vyššiu mieru reziliencie. V našom výskume sme nezazna-
menali štatisticky významné rozdiely medzi skupinami 
s rôznymi typmi vzťahovej väzby v miere ich reziliencie. 
Štatisticky významné rozdiely s rôznymi typmi vzťahovej 
väzby sa neukázali ani pri použití dotazníka ECR – R, ani 
pri použití dotazníka IPPA. Avšak zachytili sme štatisticky 
významné korelácie výsledkov niektorých škál a subškál 
ECR – R a IPPA s výsledkami škály reziliencie. Predpokla-
dáme preto, že istá súvislosť konceptov vzťahovej väzby 
a reziliencie existuje, tá sa však pre náš výskumný súbor 
nepreukázala jednoznačne. K týmto výsledkom mohlo dôjsť 
z dôvodu jednak špecifického rozloženia typov vzťahových 
väzieb našich participantov (pozri otázka 2), no výsledky 
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môžu rovnako súvisieť i s malým počtom participantov 
v extrémnych skupinách IPPA. Na druhej strane môže vý-
sledok naznačovať, že vzťahová väzba síce prispieva 
k faktorom reziliencie, no nie je pre ňu kľúčová a roz-
hodujúce sú iné faktory. Toto zistenie však podľa nás opäť 
vyžaduje ďalšie skúmanie. 

Posledná - štvrtá - otázka sledovala, či sa prejaví rozdiel 
v miere reziliencie participantov vzhľadom na ich výber 
partnerskej alebo priateľskej verzie dotazníka ECR – R. 
Ako ukazujú výsledky zaznamenali sme vyššiu mieru rezi-
liencie u participantov vypĺňajúcich partnerskú verziu do-
tazníka ECR - R. Predpokladáme, že rozdiel môže súvisieť 
jednak s odlišným počtom participantov v skupinách podľa 
výberu dotazníka, ale i s tým, že partnerské vzťahy si vyža-
dujú inú kvalitu interakcie a čiastočne i iné sociálne zruč-
nosti, ako je to v partnerských vzťahoch. 

V rámci spracovávania dát sme posudzovali i hodnoty 
reliability škál ECR – R (obe verzie), subškál IPPA a škály 
reziliencie. Vo všetkých prípadoch sme dosiahli veľmi dob-
ré hodnoty Cronbachovho α. Jedinú nižšiu sme zaznamenali 
pri subškále odcudzenia IPPA, ktorej výskyt dávame do sú-
visu s celkovo nižšou položkovou reliabilitou subškály, ako 
uvádzajú autori dotazníka (Armsden a Greenberg, 2009).  

Nad rámec výskumných otázok sme tiež posudzovali sú-
lad dotazníkov merajúcich kvalitu vzťahovej väzby partici-
pantov. Nazdávame sa, že výsledky korelácií naznačujú, že 
obe metódy merajú konštrukt vzťahovej väzby na pomerne 
dobrej úrovni, čím prispievajú k jeho celkovej validizácií. 
Avšak na druhej strane zaznamenané štatisticky nevýznam-
né korelácie poukazujú na odlišné východiskové faktory 
oboch metód (škála dotazníka ECR - R sa viac zameriava na 
celkové obavy súvisiace s citovým priblížením sa partnero-
vi/priateľovi a škála komunikácie IPPA vyjadruje skôr re-
akcie v rámci komunikácie).  

Napriek uvedomovaniu si limitov našej práce sme zistili 
viaceré zaujímavé zistenia, ktoré so sebou nesú implikácie 
pre teóriu i prax. Výsledky poukazujú predovšetkým na dô-
ležitosť rozvoja zdravej vzťahovej väzby a vysokej úrovne 
reziliencie súčasných adolescentov, nakoľko obe tvoria 
významnú súčasť podpory ich fyzického a psychického 
zdravia. Zároveň tvorí práca ďalší krok k odpovedi na otáz-
ku roly vzťahovej väzby v rámci pochopenia konceptu rezi-
liencie a otvára nové otázky spojené s jednotlivými koncep-
tmi, ako napríklad otázky kvality vzťahovej väzby a miery 
reziliencie v širšom (nie len bratislavskom) kontexte a ich 
vzájomných vzťahov alebo otázku týkajúcu sa pozície 
vzťahovej väzby v akceptovanom kontexte reziliencie.* 

 
* Podporené grantom: Životný štýl, tvorivosť a reziliencia sloven-
ských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie - VEGA  
č. 1/0392/11. 
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