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Výskumné zistenia v súvislosti so vzťahovou väzbou u adoptovaných detí 

Daniela Husovská  

 

Súhrn 
Prehľadová práca sa venuje vzťahovej väzbe u špecifickej skupiny detí - u osvojených detí. Tieto deti vzhľa-
dom na minulé skúsenosti a zážitok straty vzťahovej osoby sú ohrozené v oblasti pripútania. Zvyčajne majú 
rôzne averzné skúsenosti, ktoré sa týkajú blízkych vzťahov. Výskumy sa deťom venujú s otázkou, ako tieto 
skúsenosti ovplyvňujú formovanie pripútania alebo jeho zmenu vplyvom prijatia do adoptívnej rodiny. 
V úvode sa autorka venuje metaanalýze dostupných štúdií vzťahovej väzby u prijatých detí. Pokračuje vý-
skumom, ktorý sa zaoberá mentálnymi reprezentáciami u detí, ktoré zažili zanedbávanie, týranie alebo zne-
užívanie. Pozorujú sa zmeny týchto reprezentácií po príchode do adoptívnej rodiny, aj po dvoch rokov života 
v nej. Posledná oblasť sú štúdie s deťmi z detských domovov/ústavov východnej Európy a vplyv väčšinou neo-
sobnej starostlivosti na rozvoj vzťahovej väzby.  

Kľúčové slová: vzťahová väzba, adopcia, mentálne reprezentácie, deprivácia. 

 

Deti prichádzajúce do adoptívnych rodín zažívajú zme-
nu svojich primárnych opatrovateľov, teda menia sa osoby, 
ktoré sa o ne primárne starajú. Niekedy ich história obsahu-
je zážitky zanedbávania, zneužívania z vlastnej biologickej 
rodiny alebo skúsenosti s depriváciou a zanedbávaním 
v detskom domove. Tieto skúsenosti majú výrazný vplyv na 
formovanie vzťahovej väzby dieťaťa a na ťažkosti, s ktorý-
mi prichádza do adoptívnej rodiny. Z tohto dôvodu je nevy-
hnutné zaoberať sa pripútaním u osvojených detí. Autorka 
v texte používa ako synonymá pojmy vzťahová väzba 
a pripútanie (angl. attachment) a pojmy adopcia a osvojenie 
(adoptovaný, osvojený a pod.). 

 

Vytváranie pripútania 
Deti sú už od narodenia vybavené špecifickým správa-

ním, ktoré môžeme nazvať „attachmentové“ (pripútavacie) 
správanie. Prvýkrát naň upozornil a pomenoval ho anglický 
psychiater John Bowlby (1969, cit. podľa Rutter et al., 
2009). Ide o správanie, ktorého hlavnou úlohou je privolať 
rodiča (človeka, ktorý sa o dieťa prevažne stará) v situácii 
ohrozenia. Dieťa môže ohrozenie vnímať zvonku, ak sa 
napr. objaví v jeho blízkosti niekto cudzí alebo aj zvnútra, 
ak sa cíti v nepohode (je hladné, unavené a pod.) (Cassidy, 
2008). V oboch prípadoch sa snaží svojím správaním privolať 
svojho opatrovateľa, aby ho ochránil alebo sa postaral o jeho 
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pohodlie. Toto „pripútavacie“ správanie má veľmi dôležitú 
funkciu – zabezpečuje prežitie dieťaťa – jeho ochranu 
a naplnenie potrieb.  

Dieťa a jeho opatrovateľ sú za priaznivých okolností 
v intenzívnom kontakte. Každý deň prebiehajú medzi nimi 
tisícky interakcií. Interakcií, ktoré obsahujú očný kontakt, 
prejavovanie záujmu, zdieľanie a zrkadlenie emócií. Vďaka 
týmto každodenným obyčajným interakciám – momentom 
medzi dieťaťom a jeho vzťahovou osobou – sa vytvára bez-
pečná vzťahová väzba, ktorú môžeme pozorovať koncom 
prvého roka života u dieťaťa (Hughes, 1997). Ak má dieťa 
potrebnú starostlivosť, zažije počas prvého roka týchto in-
terakcií nespočetné množstvo.  

Pre deti, ktoré prichádzajú do adoptívnych rodín, to vo 
väčšine prípadov neplatí. Zažívajú zmenu opatrovateľov, 
často viacnásobnú; zažívajú nestarostlivosť alebo dokonca 
sa s nimi zle zaobchádza. S akou vzťahovou väzbou prichá-
dzajú teda tieto deti do svojej novej rodiny? A čo je ešte dô-
ležitejšia otázka, ako sa môže pripútanie meniť vplyvom 
starostlivosti adoptívnych rodičov? Nasledujúce výskumné 
zistenia poskytujú odpovede na tieto otázky.  

 

Vzťahová väzba u adoptovaných detí –  
celkové zistenia 

Holandskí vedci (Dries et al., 2009) sa podujali analyzo-
vať výsledky štúdií týkajúcich sa vzťahovej väzby medzi 
prijatými deťmi a ich adoptívnymi rodičmi. Do svojich me-
taanalýz zahrnuli 39 štúdií s adoptovanými deťmi a 11 
s deťmi v pestúnstve.   
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V bežnej populácii sú u detí jednotlivé kategórie vzťa-
hovej väzby zastúpené nasledovne: 62% bezpečná, 15% vy-
hýbavá, 9% ambivalentná a 15% dezorganizovaná (Van Ij-
zendorn et al., 1999). U adoptovaných detí je rozloženie 
rozdielne (signifikantne) – 47% bezpečné pripútanie a 31% 
dezorganizovaná väzba (Dries et al., 2009). U detí vyrasta-
júcich v ústavoch boli zaznamenané – 11% bezpečná, 73% 
dezorganizovaná vzťahová väzba (Voria et al., 2003; Zea-
nah et al., 2005). 

Metaanalýzy odhalili, že vo všeobecnosti boli adoptované 
deti rovnako bezpečne pripútané ako deti vyrastajúce 
v biologických rodinách. Na druhej strane, ak sa analyzovali 
osobitne deti, ktoré boli osvojené po prvom roku svojho živo-
ta, miera bezpečia ich vzťahovej väzby sa významne líšila 
(negatívnym spôsobom) od detí žijúcich s vlastnými rodičmi.  

U adoptovaných detí bola miera dezorganizácie výz-
namne vyššia v porovnaní s neadoptovanými deťmi. V tejto 
oblasti nemal dôležitú úlohu vek prijatia dieťaťa do rodiny. 
Môžeme z toho usudzovať, že zážitky zanedbávania, zlého 
zaobchádzania alebo deprivácie v prvých týždňoch a me-
siacoch života dieťaťa môžu mať dlhodobé následky na vý-
vin organizácie vzťahovej väzby. 

Napriek tomu, že sa zdá, že dezorganizácia vzťahovej 
väzby je odolnejšia voči pôsobeniu starostlivej a citlivej 
opatery adoptívnych rodičov, pohľad z perspektívy detí, 
ktoré ostali v ústavnej starostlivosti nie je taký pesimistický. 
U detí v detských domovoch sa dezorganizovaná vzťahová 
väzba vyskytuje od 73% do 93%, u adoptovaných detí je 
v 31%, v bežnej populácii detí je to 15%. Hoci adoptované 
deti nedobehli svojich rovesníkov z biologických rodín, 
významne napredovali v tejto oblasti oproti deťom vyrasta-
júcim v detských domovoch (obr. 1). 

Obrázok 1. Percentuálny výskyt dezorganizovanej vzťaho-
vej väzby, porovnanie výskytu u detí vyrastajúcich v ústavoch, 
v adoptívnych rodinách a v bežnej populácii (Dries et al., 2009).  

Ak zhrnieme tieto skutočnosti, deti adoptované vo veku 
do jedného roka sa nelíšili od detí vyrastajúcich 
v biologických rodinách v „bezpečnosti“ vzťahovej väzby. 
Deti prijaté v staršom veku sa výrazne líšili (obr. 2). Dá sa 
usudzovať, že je ľahšie predchádzať vzniku neistého pripú-
tania ako ho meniť.  

 

 

Obrázok 2. Porovnanie rizika neistej vzťahovej väzby u adop-
tovaných detí prijatých pred a po prvom roku života (Dries et 
al., 2009).  

Z metaanalýz vyplýva ešte jedno zaujímavé zistenie. 
Premennou, ktorá pôsobila na vzťahovú väzbu a pohyb od 
neistého k bezpečnému pripútaniu, bola krajina pôvodu die-
ťaťa – významne najnižšiu úroveň bezpečia vo vzťahovej 
väzbe vykazovali deti pochádzajúce z východnej Európy 
(z inštitúcií). Tradícia ústavnej starostlivosti v postkomunis-
tických krajinách Európy, kde sme mohli donedávna zaradiť 
aj Slovensko, sa neprezentuje dobrou vizitkou. Starostlivosť 
v týchto zariadeniach nepodporuje u detí vytváranie bez-
pečnej vzťahovej väzby.  

 

Vzťahová väzba u adoptovaných detí – pohľad 
prostredníctvom mentálnych reprezentácií 

Odborníci z centra Anny Freudovej v Londýne v spolu-
práci s ďalšími inštitúciami (Hodges et al., 2009) sa rozhod-
li skúmať, ako sa menia mentálne reprezentácie detí, ktoré 
boli adoptované v neskoršom veku (od 4-8 rokov) a majú za 
sebou zážitky zanedbávania, týrania alebo zneužívania 
a viacero zmien primárnej opatrovateľky. Zisťovali, ako sa 
tieto reprezentácie budú meniť v súvislosti s dĺžkou času 
strávenou v adoptívnej rodine. Merania realizovali po prijatí 
dieťaťa a následne o jeden a dva roky na to. Ako porovná-
vacia skupina im slúžili deti v rovnakom veku, ale osvojené 
v útlom detstve (do jedného roka). Uprednostnili skúmanie 
mentálnych reprezentácií pred jednoduchým identifikova-
ním typu vzťahovej väzby, aby im poskytli štruktúrovanejší 
pohľad na elementy, ktoré tvoria jednotlivé kategórie vzťa-
hovej väzby.  

Mentálne reprezentácie vzťahov sa chápu podobne ako 
Bowlbyho koncept vnútorných pracovných modelov (Bowl-
by, 1973, cit. podľa Hodges et al., 2005). Dieťa si ich po-
stupne vytvára na základe skúseností so svojimi opatrova-
teľmi v ranom detstve. Postupne tieto reprezentácie ovplyv-
ňujú očakávania dieťaťa v oblasti vzťahov, riadia a orga-
nizujú jeho aktuálne interakcie s inými a ich vnímanie. 

Autori hodnotili mentálne reprezentácie detí na základe 
ich verbálnych aj neverbálnych reakcií na ponúknuté začiat-
ky príbehov/situácií. Odpovede detí skórovali v štyroch ka-
tegóriách:  

- bezpečie – zodpovedá prejavom detí s bezpečnou vzťa-
hovou väzbou; očakávanie, že rodič sa postará o po-
treby dieťaťa v prípade potreby,  
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- neistota – opak bezpečia; rodič (v predstavách dieťaťa) 
si nie je vedomý nepokoja dieťaťa, dieťa je v príbehoch 
zranené alebo mŕtve, podobne aj rodič a pod., 

- dezorganizácia – katastrofické, chaotické fantázie; kon-
trolujúce správanie voči rodičovi, 

- obranné vyhýbanie sa – vyhýbanie sa konfliktu, úvod-
né odmietanie úlohy, popieranie nepokoja.  

Zistenia sú veľmi zaujímavé. Deti s minulosťou pozna-
čenou zanedbávaním a inými nepriaznivými okolnosťami 
používali omnoho častejšie stratégiu vyhýbania pri zvládaní 
predkladanej úlohy. Zdráhali sa rozvíjať príbeh alebo pre-
hliadali konflikt v ňom obsiahnutý. Tento mechanizmus, ako 
uvádzajú Hodges et al. (2005), má pravdepodobne ochrániť 
dieťa pred emocionálnou dysreguláciou. Na druhej strane, 
ak deti príbeh rozvíjali, bol plný agresívnych scén, útokov 
a násilia, ktoré iba kulminovalo. Objavovali sa chaotické 
a bizarné vyústenia príbehov ako prejav dezorganizácie. 
Tento scenár sa dá pripodobniť k realite, ktorú deti vo svo-
jom útlom detstve zažívali. Ak boli deti zanedbávané, po-
čiatočný mierny nepokoj a nepohoda spôsobená napríklad 
mokrou plienkou sa len stupňovala, ak na plač a krik dieťa-
ťa nemal kto reagovať.  

Oproti tomu deti prijaté v útlom veku (kontrolná skupi-
na) dokázali pracovať s príbehmi a rozvíjať ich organizova-
ným spôsobom.  

Mentálne reprezentácie dospelých sú u detí so skúsenos-
ťou zanedbávania, zneužívania alebo týrania (podľa očaká-
vania) negatívne. V príbehoch detí vystupovali dospelí, kto-
rí nevnímajú potreby detí, nie sú si vedomí, že deti potrebu-
jú pomoc. Často deti otvorene odmietajú a zriedkavo im 
prejavujú náklonnosť a pomoc. V zmysle agresivity boli 
dospelí v príbehoch málokedy primerane trestajúci, naopak 
používali prehnané násilie, ktoré nezodpovedalo tomu, čo sa 
v príbehu dialo. 

Postavy detí boli zobrazované odlišne deťmi, s ktorými 
sa zle zaobchádzalo v porovnaní s deťmi z kontrolnej sku-
piny. Deti v príbehoch boli často zranené alebo mŕtve 
u zanedbávaných detí. U detí, ktoré často striedali rodiny 
alebo sa o nich nestarali, zaobchádzali s deťmi v príbehoch 
ako s odpadom, boli odhadzované. Objavovali sa aj motívy 
únosu detí, čo autori výskumu interpretujú ako prejav poci-
tov bezmocnosti u detí a neistoty, že ich miesto v rodine je 
trvalé. Deti v príbehoch nepripúšťali, že potrebujú pomoc, 
že si so situáciou nevedia poradiť. Ich mentálne reprezentá-
cie rátajú s tým, že ich potreby nebudú naplnené a preto ani 
nie je účelné a užitočné spustiť „attachmentový“ systém, 
ktorý by privolal pomoc dospelých. Tento mechanizmus 
chráni deti pred odmietnutím alebo sklamaním.  

 

Zmeny v mentálnych reprezentáciách detí  
U pôvodne zanedbávaných detí sa po dvoch rokoch 

strávených v rodine zvýšila celková miera bezpečia. Na 
druhej strane skóre v celkovej neistote ostalo nezmenené 
(obr. 3). Na prvý pohľad pôsobí toto zistenie paradoxne. 
Mohli by sme predpokladať, že ak sa zvýšilo prežívanie 
bezpečia, tak by sa mala celková neistota znížiť. Autori vy-
svetľujú, že možno súčasne prežívať bezpečie aj neistotu. 

Mentálne reprezentácie sa zakladajú na skúsenostiach 
v oblasti blízkych vzťahov, ktoré sú aj v starostlivých rodi-
nách pozitívne aj negatívne, samozrejme v inej miere ako 
v zanedbávajúcich rodinách. Aj deti z kontrolnej skupiny 
(osvojené v útlom veku) vykazovali istú mieru neistoty. 
U detí, ktoré boli v minulosti zanedbávané alebo zneužíva-
né, prežívanie väčšieho bezpečia v novej adoptívnej rodine 
odzrkadľuje zvýšené skóre v bezpečí, nezmenené skóre 
v miere neistoty odráža fakt, že ich mentálne reprezentácie 
stále obsahujú aj očakávania vytvorené v minulosti na zá-
klade negatívnych skúseností.  

Zobrazovanie dospelých sa tiež zmenilo. Častejšie boli 
nápomocní, prejavovali náklonnosť a poskytovali upokoje-
nie deťom. Dospelí v príbehoch už vnímali, že deti potrebu-
jú pomoc. Na druhej strane aj častejšie trestali a zadávali 
hranice – oproti tomu sa znížil počet katastrofických prvkov 
a prejavov extrémneho násilia. V oblasti agresívneho sprá-
vania nastal posun k primeranejším prejavom. 

Ďalším zistením bolo, že deti viac pripúšťali v príbehoch 
nepokoj, stres u detských aj dospelých postáv. Významne sa 
znížil počet ich obranných vyhýbacích manévrov. Vďaka 
tomu sa otvára možnosť pre emocionálne uzdravenie dieťa-
ťa – je už schopné nejakým spôsobom čeliť silným pocitom 
strachu, úzkosti a hnevu. Rovnako deti prejavujú väčšiu dô-
veru v to, že ich potreby budú uspokojené. Deti vystupujú 
v príbehoch ako kompetentnejšie, dokážu si pomoc vyžia-
dať alebo si navzájom pomôcť. 

Obrázok 3. Zmeny v čase: kategórie bezpečie a neistota (Hod-
ges et al., 2005). 

Miera dezorganizácie sa u detí nezmenila – aj po dvoch 
rokoch zápasia s dezorganizujúcimi emocionálnymi reak-
ciami (v príbehoch sa prejavujú ako katastrofické alebo bi-
zarné udalosti; zranenia alebo smrť detí a pod.), ale vďaka 
nižšej miere vyhýbania sú schopné ich nejakým spôsobom 
dať najavo, pripustiť dilemy a tak udržať lepšie fungovanie 
(obr. 4).  

Aj po dvoch rokoch ostali medzi zanedbávanými deťmi 
a tými skôr adoptovanými významné rozdiely. Autori prác 
zistili, že vek má dôležitú úlohu pri rýchlosti a miere napre-
dovania. U 4-6-ročných (vek v čase umiestnenia) zanedbá-
vaných detí boli prítomné výraznejšie pozitívne zmeny 
v mentálnych reprezentáciách ako u detí 6-8-ročných. 
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Obrázok 4. Zmeny v čase: kategórie dezorganizácia a obra-
na/vyhýbanie sa (Hodges et al., 2005). 

Tento unikátny výskum prináša vhľad do vnútorného 
sveta blízkych vzťahov určitej skupiny detí. Špecificky od-
haľuje oblasti, na ktoré má starostlivosť rodičov výraznejší 
dosah a tie, ktoré vplyvu opatery rodičov odolávajú. Ponúka 
inšpiráciu ako terapeuticky pracovať s deťmi a s akými ťaž-
kosťami je potrebné pri práci rátať.  

 
Vzťahová väzba u adoptovaných detí 
z ústavov/detských domovov 

Viacero výskumov sa venovalo sledovaniu detí vyrasta-
júcich v ústavoch. Jednou z najrozsiahlejších je práca tímu 
„The Bucharest Early Intervention Project“ (BEIP), ktorý 
skúmal vzťahovú väzbu u detí z detských domov v Buku-
rešti v Rumunsku (Zeanah et al., 2005). Ako porovnávacia 
kontrolná skupina im slúžili rumunské deti vyrastajúce 
v rodinách. Na hodnotenie typu vzťahovej väzby použili 
metódu „Neznámej situácie“ (Strange Situation Procedure) 
Mary Ainsworthovej, ktorá je najefektívnejšia pre deti oko-
lo jedného roku veku.  

Okrem identifikovania typu pripútania (B – bezpečná,  
A – neistá/vyhýbavá, C – neistá/ambivalentná, D – dezor-
ganizovaná) autori hodnotili aj typickosť prejavov viažucich 
sa k jednotlivým typom väzby. Použili na to škálu od 1 po 
5, kde 5 bodov znamenalo typické, jasne rozpoznateľné pre-
javy s ohľadom na daný typ väzby a 3 a menej bodov iba 
čiastočné, útržkovité prejavy v súlade s daným typom pripú-
tania až po chýbanie špecifického „attachmentového“ sprá-
vania voči opatrovateľke (1 bod).  

Deti v ústavnej starostlivosti vo veku okolo jedného ro-
ka sa výrazne líšili od detí z rodín v miere výskytu jednotli-
vých typov vzťahovej väzby (tab. 1).  

Tabuľka 1. Rozloženie jednotlivých typov vzťahovej väzby 
(Zeanah et al., 2005). 

Klasifikácia podľa metódy 
„Neznámej situácie“ (SSP) 

Ústavy / detské  
domovy 
(n=95) 

Rodiny 
(n=50) 

Bezpečná 18,9% 74% 
Vyhýbavá 3,2% 4% 
Ambivalentná  
(rezistentná) 

0,0% 0% 

Dezorganizovaná 65,3% 22% 
Neklasifikovateľná 12,6% 0% 

 

Ešte zaujímavejšie zistenie bolo, ak sa hodnotila typic-
kosť správania dieťaťa vzhľadom na určitý typ vzťahovej 
väzby. Všetky deti z rodín získali 5 bodov, ich prejavy pri-
pútania zodpovedali charakteristickým rysom danej kategó-
rie, boli konzistentné a jasne rozpoznateľné. U detí z detských 
domovov to bolo výnimočné, iba 3 z 95 detí získali takéto 
ohodnotenie (tab. 2).  

Tabuľka 2. Rozloženie následného hodnotenia typickosti vzťa-
hovej väzby (Zeanah et al., 2005). 
Hodnotenie  
vzťahovej  
väzby 

Ústavy / detské 
domovy 

(%) 

Rodiny 
(%) 

1 = chýba „pripútavacie“  
správanie 

9,5 0 

2 = určitá diferenciácia 25,3 0 

3 = preferencia,  
ale pasívny prejav 30,5 0 

4 = pripútanie s anomáliami 31,6 0 

5 = jasný ABCD vzorec  
pripútania  

3,2 100 

 
Autori výskumu tieto zistenia uzatvárajú tvrdením, že 

hoci identifikujeme u detí rovnaký typ vzťahovej väzby, 
existujú veľké rozdiely medzi deťmi z rodín a deťmi 
z ústavov. Vzorec vzťahovej väzby „ústavných“ detí je roz-
vinutý neúplne alebo neprirodzene. Hovoria o tom, že bez-
pečná vzťahová väzba u detí z rodín nie je to isté, čo bez-
pečné pripútanie u detí z ústavov.   

Kanadská výskumníčka Kim Chisholm (1998) sledovala 
osvojené deti pochádzajúce z ústavov (strávili v nich mini-
málne 8 mesiacov) a pozorovala, ako sa u nich vyvíja - po-
prípade mení - vzťahová väzba. Tieto deti porovnávala 
s deťmi z rodín a s tými, ktoré boli prijaté do adoptívnych 
rodín v útlom veku. Niektoré jej zistenia potvrdzujú výsled-
ky BEIP tímu. Pri skúmaní používala inú metodiku ako SSP 
(Strange Situation Procedure), ale tá tiež umožňovala identi-
fikovať neprirodzené podoby vzorcov pripútania. Zistila, že 
deti prichádzajúce do rodín z ústavov majú častejšie atypic-
ké vzorce vzťahovej väzby (53%) oproti 17% z rodín. To 
platilo aj u detí s bezpečnou vzťahovou väzbou!  

V súlade s predchádzajúcimi zisteniami je aj práca 
Thomasa G. O´Connora et al. (2003). Ich vzorku tvorili 
adoptované deti z rumunských ústavov, ktoré pozorovali 
v anglických rodinách vo veku 4 rokov. Jedným z podstat-
ných zistení bola súvislosť medzi prítomnosťou a trvaním 
deprivácie a atypickými prejavmi neistej vzťahovej väzby, 
ktoré sú odlišné od bežných foriem neistého pripútania. 
Z klinického hľadiska bolo u týchto detí pozorované nety-
pické správanie hlavne voči neznámej osobe (experimentá-
torovi) – neprimeraná priateľskosť a správanie podobné 
„pripútavaciemu“. Z pozorovaní sa však dalo odčítať, že 
cieľom správania detí nie je zapojenie neznámeho človeka 
do vzájomnej interakcie. Deti mali ťažkosti regulovať alebo 
udržať v primeranej miere svoje vzrušenie a excitáciu.  

Z analýzy správania vyplynulo, že narušenie deprivo-
vaných detí siaha hlbšie – do organizácie jednotlivých ty-
pov „attachmentového“ správania (pripútanie, náklonnosť, 
strach alebo skúmanie). Deti s rozvinutým pripútaním od 
raného detstva prejavujú predvídateľné prepojenie medzi 
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jednotlivými zložkami „pripútavacieho“ správania na roz-
diel od detí z detských domovov. U týchto detí ide o iný typ 
„neistoty“ – nesúvisí ani s bežnými typmi neistej vzťahovej 
väzby (vyhýbavou alebo ambivalentnou) a takisto sa javí, že 
má inú podstatu aj ako dezorganizovaná vzťahová väzba.  

Napriek výraznej deprivácii „ústavných“ detí počas pr-
vých dvoch rokov života 30% až 50% z nich si utvorilo pri-
pútanie voči adoptívnemu rodičovi, ktoré spadá do bežných 
kategórií. Aké mechanizmy a stratégie tieto deti využívali 
resp., čo je alebo bolo zdrojom ich odolnosti, musí byť 
predmetom ďalšieho výskumu.  

 

Zhrnutie 
Osvojené deti prichádzajú do adoptívnych rodín 

z rôznorodého prostredia, s odlišnou mierou traumatických 
zážitkov. V každom prípade buď zažili prerušenie a stratu 
blízkeho vzťahu so svojou primárnou vzťahovou osobou 
alebo starostlivosť, kde sa opatrovateľky menili (ústavy). 
Súčasťou ich skúseností mohlo byť nevhodné zaobchádza-
nie, ubližovanie, zneužívanie v rámci blízkych vzťahov. 
Okrem iných oblastí vývinu je aj oblasť pripútania výz-
namne vystavená negatívnym vplyvom. 

Výskumné štúdie naznačujú, že najvážnejšie a najhlbšie 
narušenie vo vzorcoch vzťahovej väzby je u detí z ústavnej 
starostlivosti – so zážitkami ranej deprivácie. Ich prejavy sa 
vymykajú štandardným a známym vzorcom vzťahovej väz-
by bežnej populácie detí. Sú atypické, s anomáliami. Chýba 
prepojenie na úrovni jednotlivých prejavov „attachmento-
vého“ správania. Vzorce správania sú často nespojité 
a ťažko predvídateľné.  

Deti so zážitkami zanedbávania, týrania a pod. veľmi 
často obsadzujú kategóriu dezorganizovanej vzťahovej väz-
by, signifikantne častejšie ako deti v bežnej populácii. Pri-
pútanie je u týchto detí vytvorené, ale jeho organizácia je 
narušená vplyvom silných emocionálnych reakcií strachu 
a úzkosti. Tieto deti sa vplyvom zastrašujúceho a nepred-
vídateľného správania svojich opatrovateľov nenaučili zvlá-
dať negatívne emócie, skôr používajú primitívne obranné 
mechanizmy ako disociácia, popretie a únik (van Ijzendoorn 
et al., 1999).   

Celkovo adoptované deti (bez ohľadu na minulé zážitky) 
vykazujú vyššiu mieru dezorganizácie ako deti z biologic-
kých rodín. Je to zreteľné hlavne u detí osvojených po ich 
prvom roku života. Medzi deťmi, ktoré boli adoptované 
v útlom veku (do jedného roka) a deťmi z biologických ro-
dín neboli zistené rozdiely v miere bezpečia pripútania.   

Predložené zistenia sú odrazom negatívnych následkov 
na oblasť vzťahovej väzby súvisiacich s nevhodnou starost-
livosťou v útlom veku dieťaťa. Napriek tomu, akonáhle boli 
deti umiestnené do opatery starostlivých adoptívnych rodi-
čov, zaznamenalo sa u nich obrovské napredovanie v jedno-
tlivých oblastiach vývinu (van Ijzendoorn a Juffer, 2006). 
Podobné tvrdenie môžeme uplatniť aj na sféru pripútania. 
Deti možno nedobehli svojich rovesníkov z bežných biolo-
gických rodín, ale zaznamenali významné zvýšenie miery 
bezpečia. Adoptívna rodina predstavuje pre tieto deti jedi-
nečnú šancu naučiť sa, zažívať a udržiavať bezpečné blízke 
vzťahy.    
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