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Pôvodná práca 
 

Podoba rodičovského komplexu u dospelých ľudí v súčasnosti 

Viera Cviková, Kristína Rákayová 

Adults parental complex and its current form 

 

 

Súhrn 
Pozadie problému: Spoločenské zmeny v posledných desaťročiach ovplyvnili podoby a vnímanie mnohých 
psychosociálnych javov, vrátane rodičovstva. Dosiaľ sa však neskúmalo, či sa tieto premeny premietli i do ob-
sahu zvnútornených rodičovských komplexov. 

Cieľ: Predkladaná štúdia sa preto zameriava na kvalitatívne skúmanie podôb otcovských a materských kom-
plexov u súčasných 30-35-ročných a 50-55-ročných jednotlivcov. 

Metódy: Na zber dát boli použité: metóda voľných kontinuitných asociácií na dve podnetové slová – otec 
a matka v intervaloch jednej minúty, ako aj autorkami vytvorené pološtruktúrované interview zameriavajúce 
sa na obdobia vzniku, odpútania a prejavov rodičovských komplexov. 

Výsledky: Analýzou získaných údajov sa zistilo, že v podobe materského komplexu je pôsobenie spoločen-
ských zmien badateľné prostredníctvom obrazu matky, ktorá je postupne viac vnímaná ako kompetentná, 
nezávislá, spájajúca v sebe mužské i ženské charakteristiky, pričom ale dbá o svoj vzhľad a ponecháva si svoj 
prevládajúci láskavý a opatrujúci aspekt. V otcovskom komplexe je ich účinok viditeľný v tom, že otec je po-
stupne menej vnímaný ako hlava rodiny a prirodzená autorita, viac ako kamarát, no stále ako primárny živi-
teľ. Podstatné je i prevládajúce vnímanie otca ako permanentne emočne, psychicky i fyzicky neprítomného. 
Probandi a probandky uvádzajú v spojitosti s otcom aj výskyt konfliktov, nepochopenia a nedostatok akcep-
tácie. Najvýraznejšie zmeny v obsahu rodičovských komplexov sú v našom súbore viditeľné  v skupine mužov 
práve v podobe otcovského komplexu. 

Závery: Spoločenské zmeny vplývajú na obraz rodičovstva i genderových rol, ktoré sa postupne prelínajú 
a táto premena sa podstatnou mierou odzrkadľuje aj vo vnímaní vlastných rodičov a následnom obsahu rodi-
čovských komplexov. 

Kľúčové slová: rodičovský komplex, otec, matka, spoločenské zmeny. 

 

Summary 
Background: Social changes in our society in the recent decades influenced the perception of many psychoso-
cial phenomena including parenting. Until now however, it was not examined whether these changes have be-
en also reflected in the content of internalized parental complexes. 

Main purpose: The presented study is focused on qualitative examination of paternal and maternal complexes 
and their forms which have 30-35years old and 50-55years old participants.  

Methods: We used a method of free continuous associations to two stimulus words – mother and father - in 
one minute intervals, as well as in a semi-structured interview focused on the period of formation, detachment 
and expressions of parental complexes. 

Results: Results of the analysis have shown, that the form of maternal complex is affected by the social chan-
ges and it is visible through the image of mother who is progressively more perceived as competent, indepen-
dent, combining female and male characteristics in herself, but she also cares about her appearance and reta-
ins her predominant kindness and caregiving. The effect of these factors in paternal complex is visible in the 
fact, that father is progressively less perceived as the head of family and natural authority, but more as 
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a friend and still as a primary breadwinner. Another important finding is a frequent perception of the father 
as permanently emotionally, mentally and physically absent. Numerous conflicts, misunderstandings and lack of 
acceptance which participants received from their fathers is also important. In our sample, the most significant 
changes in the content of parental complexes are visible in the form of father complex in the group of men. 

Conclusions: Social changes influence the images of parenthood and gender roles, which gradually coincide 
and this transformation is reflected in the perception of their own parents and the content of created parental 
complexes. 

Key words: parental complex, father, mother, social changes. 

 

Úvod 
V súčasnosti sa v súvislosti so správnym vývinom die-

ťaťa venuje mnoho pozornosti najmä adekvátnej výžive 
a dostatku podnetov z okolia potrebných pre jeho kognitív-
ny vývin. Menej pozornosti sa sústredí na úlohu rodičov 
a ich nezanedbateľný psychologický vplyv na život svojich 
potomkov. Práve rané zážitky z kontaktu dieťaťa s rodičom 
sú totiž rozhodujúcim základom vytvorených vnútorných 
konštruktov, inak nazývaných aj rodičovské komplexy. Ro-
dičovské komplexy sú súčasťou osobnosti jednotlivca. Ve-
dome, ale častejšie nevedome ich človek používa i v dos-
pelom veku. Ovplyvňujú jeho kontakty a vzťahy s okolitým 
svetom, druhými ľuďmi, ale aj postoje k sebe samému. 

 

Teoretické východiská 
Freud ako prvý rozpracoval tézu, podľa ktorej majú na 

vývin a neskorší život jednotlivca zásadný vplyv jeho väzby 
na primárnu rodinu – matku, otca, súrodencov a neskôr i na 
širšie okolie. Práve v nich totiž jednotlivec zažíva prvé 
sklamania, konflikty či frustrácie a učí sa ich zvládať. Tieto 
rané vzťahy s blízkymi osobami nazval infantilnými vzťa-
hovými konšteláciami či komplexmi (Schlegel, 2005). Ako 
prvý teda rozpracoval problematiku rodičovského komplexu 
odrážajúceho vzťah s otcom i matkou (Freud, 1900, podľa 
Perelberg, 2009), pre ktorý je však v jeho poňatí rozšírenejší 
názov Oidipovský komplex. Jeho adekvátne prekonanie ve-
die k zmene pôvodných libidinóznych objektov, identifiká-
cii s rodičovskou autoritou a následne k vzniku Superega 
a budovaniu vlastnej autonómie, čo je pre ďalší vývin jed-
notlivca veľmi podstatné (Schlegel, 2005; Leowald, 2000). 
V prípade, že Oidipovský komplex nie je prekonaný, ale iba 
potlačený, prípadne je konfliktný už v podobe svojho založe-
nia, potom tieto túžby a impulzy naďalej pretrvávajú v neve-
domí v štruktúrach Id a vo svojej pôvodnej koncepcii sú 
hlavnými determinantmi vzniku neuróz, narcistických, hra-
ničných či psychotických porúch. Ak aj nedôjde k priamemu 
vzniku takejto závažnej psychickej poruchy, vo veľkej miere 
to môže ovplyvniť intímnu a vzťahovú sféru života človeka 
v adolescencii i dospelosti a prejaviť sa najmä v takých situá-
ciách, kedy sa razantne mení jeho život, ako sú napr. sobáš či 
narodenie dieťaťa (Leowald, 2000; Blum, 2010). 
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V súvislosti s materskými a otcovskými komplexmi 
však zastáva významnejšie postavenie Jung, ktorý ich po-
drobnejšie rozpracoval a podal špecifickejší obraz ich dopa-
du na rôzne oblasti života jednotlivca. V porovnaní s Freu-
dom zastáva Jung pri rodičovských komplexoch značne od-
lišný názor. Podľa neho sa ich základ nevytvára medzi  
3.-5. rokom, teda vo falickom (Oidipálnom) štádiu psycho-
sexuálneho vývinu, ale skôr, konkrétne okolo 1.-4. roku ži-
vota (Jung, 1997; Kast, 2013; Hopcke, 1994; Schlegel, 
2005). Práve vtedy si dieťa vytvára imága, teda vnútorné 
predstavy či reprezentácie svojich rodičov. Avšak v tejto 
etape jeho života vedomie ešte nemá požadované kvality, 
teda do jeho vnímania okolitého sveta značne zasahuje 
i nevedomie so svojimi obsahmi. A práve toto tvorí základ 
Jungovho prístupu k rodičovským komplexom, podľa kto-
rého ich obsah netvoria len naši skutoční rodičia, ale i ich 
archetypálne koreláty, ktoré ovplyvňujú i to, ako vnímame 
a charakterizujeme našich vlastných rodičov (Jung, 1948, 
podľa Šolc, 2009). 

Môžeme teda povedať, že materský komplex je vo vše-
obecnosti tvorený ako reprezentáciami spojenými s vlastnou 
matkou a incestnými túžbami voči nej (u chlapcov), tak aj 
s rôznymi archetypálnymi prvkami vychádzajúcimi z kolek-
tívneho nevedomia, konkrétne s archetypom matky, animou 
a božskými archetypmi spojenými s materskými bohyňami. 
Na druhej strane v prípade otcovského komplexu tvoria jeho 
jadro taktiež osobné skúsenosti s konkrétnym osobným ot-
com, ako aj archetypy anima, otca či otcovských bohov 
(Jung, 1997; Kast, 2013; Alho, 2006).Všetky tieto aspekty 
spoločne vplývajú na naše vnímanie reality a následné vy-
tváranie si vnútorných predstáv, ako aj nevedomých rodi-
čovských komplexov. Konkrétnejšie to možno definovať 
tak, že čím vzdialenejší je náš skutočný rodič oproti svojmu 
prototypu v podobe archetypu, tým negatívnejší otcovský 
i materský komplex sa v nevedomí vytvára (Šolc, 2009).  

Jung (Kast, 2013) vo svojej práci venoval väčšiu pozor-
nosť práve negatívnym podobám rodičovských komplexov 
a ich vplyvu na osobnostnú, vzťahovú a intímnu sféru živo-
ta mužov a žien. Pri materskom komplexe môžu podľa neho 
u mužov vzniknúť dve jeho negatívne podoby. Prvou je 
homosexualita, kedy matka v mužovi akoby podnecuje jeho 
animu, ktorá sa prejavuje výraznejšie a prebúdza v ňom je-
ho ženský princíp, ktorý pomaly dominuje (Jung, 1921, 
podľa Schlegel, 2006), pričom nositeľkou heterosexuálnych 
tendencii je v mužovom ponímaní práve matka (Jung, 
1997). Druhým možným nepriaznivým vyústením je podľa 
Junga (1997) donchuanizmus, teda neustále striedanie part-
neriek a neschopnosť vytvoriť si stály monogamný vzťah. 
V istom smere to možno vysvetliť tým, že muž neustále 
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hľadá vo svojich vzťahoch, resp. svojich partnerkách svoju 
vlastnú matku. V Jungovom ponímaní má teda vytvorený 
materský komplex u mužov prevažne negatívne následky, 
nakoľko je ohrozená ich sexualita, i keď sa vo svojej pod-
state môže prejavovať aj v menej extrémnej podobe.  

Čo sa týka materského komplexu u žien, podľa Junga 
(1997) sa u nich môžu vytvoriť štyri jeho formy. Prvou je 
zosilnenie materských inštinktov, kedy sa žena orientuje 
výhradne na deti a starostlivosť o ne, pričom zabúda na sa-
mu seba, svoje potreby i partnera, v dôsledku čoho trpí nie-
len jej okolie, ale aj celá jej osobnosť, ktorá nemá možnosť 
sa plnohodnotne rozvíjať. Druhou situáciou je vystupňova-
nie erotu. V takomto prípade je matka vnímaná ako súperka 
vo všetkých oblastiach života, kým otec je objektom incest-
ných túžob. To u ženy vedie k tomu, že sú u nej utlmené, 
prípadne až úplne eliminované tradičné ženské inštinkty 
a pôvodné vzťahy k rodičom sa prejavujú v neskorších part-
nerských vzťahoch. To znamená, že sa orientuje prevažne 
na zadaných mužov, pričom ich bezmedzne obdivuje a ich 
partnerky vníma ako rivalky, nad ktorými musí zvíťaziť. 
Tretím typom vyústenia je vytvorená identita s matkou. 
V takomto prípade žena inhibuje všetky svoje ženské in-
štinkty a projikuje ich na svoju matku, s ktorou sa identifi-
kuje. V dôsledku toho sa pri kontakte s čímkoľvek ženským 
cíti menejcenná a matka je tu vnímaná ako ideálna. Preto sa 
žena pri prepuknutí úzkosti či strachu zo ženskosti často 
utieka práve k matke a cez ňu kompenzuje svoje potreby 
a zlyhanie. Navonok potom vystupuje ako nežná a krehká 
žena, ktorá sa akoby vzdala svojej ženskosti, no pre mužov 
je v tomto smere veľmi atraktívna a ľahko vstupuje s nimi 
do vzťahov. V takom prípade žena zaujme a podnecuje 
animu muža, podporuje jeho kreativitu a rozvoj, čo však 
môže byť pre ňu a jej osobnosť až zničujúce (Jung, 1997; 
Tait, 2010; Jung, 1995). Poslednou, značne negatívnou po-
dobou materského komplexu je odpor k matke (i k mater-
skému archetypu ako celku), pričom zmyslom života je 
v podstate vymanenie sa z jej moci. To sa snaží zabezpečiť 
tým, že sa vyhýba, ba až opovrhuje všetkým, čo je spojené 
s jej matkou. Využíva na to rôzne prístupy, no najčastejšie 
to u nej vedie k rozvoju logického a vecného myslenia. 
Veľkým negatívom však je, že žena sama nevie, čo chce 
v živote dosiahnuť a opovrhovaním ženskou stránkou seba 
samej ochudobňuje svoju osobnosť. Jediným riešením takej-
to situácie je prijatie toho, čoho sa žena celý život bála 
a čomu sa vyhýbala, teda svojej ženskej stránky. U žien te-
da, na rozdiel od mužov, nie je v takom rozsahu narušená 
ich sexualita, no zasiahnutá je skôr ich osobnosť či identita 
(Neumann, 1953, podľa Allenby, 1955). 

Jung všeobecne vo svojej koncepcií prednostne rozpra-
covával vplyv matky, či už osobnej alebo archetypálnej, ako 
aj materského komplexu na existenciu indivídua. Sám to 
nepriamo interpretoval tým, že na dosiahnutie harmónie 
v našich životoch ovládaných prevažne silným otcovským 
komplexom prevládajúcim v súčasnej spoločnosti treba pri-
jať a integrovať do svojho vnútra ženský princíp reprezen-
tovaný práve matkou (Hopcke, 1994; Šolc, 2009; Jung, 
1961). I tak však nezabúdal na nezanedbateľný vplyv otca 
a vzniknutého otcovského komplexu na život jednotlivca. 
Prejavuje sa najmä na jeho vzťahu k poriadku, pravidlám 
a hraniciam. Ak je táto forma pozitívna, muž sa až nadmer-

ne podriaďuje autoritám, s ktorými sa vo svojom pracov-
nom i súkromnom živote stretáva, preberá bez rozmyslu ich 
hodnoty a podriaďuje sa stanoveným normám. Na druhej 
strane, ak vznikne negatívna forma otcovského komplexu, 
muži majú väčší problém s nadriadenými i všeobecne naria-
deniami voči ich osobe a často i otvorene rebelujú a dostá-
vajú sa do konfliktov (Jung, 1997; Šolc, 2009). 

Otcovský komplex u žien, podľa Junga, môže mať za 
následok dve situácie. Po prvé sa žena vo zvýšenej miere 
orientuje na vonkajší svet, kde sa zaujíma najmä o intelek-
tuálnu prácu a politickú či spirituálnu, duchovnú problema-
tiku. Tým sa odpútava od vzťahov a emócii, ktoré sú jej 
ženskej podstate vlastné a angažuje sa tak najmä v neosob-
nej sfére (Jung, 1928, podľa Allenby, 1955; Jung, 1997; Ta-
it, 2010). Druhá situácia je charakteristická tým, že dôverný 
vzťah s otcom značne negatívne ovplyvňuje psychosexuál-
ny vývin ženy a jej zrenie (Jung, 1926, podľa Allenby, 
1955), prípadne i výber partnera, kedy žena nie je schopná 
nadviazať plnohodnotný vzťah s mužom svojho veku, ale 
orientuje sa najmä na takých, ktorí sa vekovo i charakterovo 
podobajú práve jej otcovi (Jung, 1961; Jung, 1928, podľa 
Allenby, 1955). 

Neumann (1953, podľa Allenby, 1955) tvrdí, že u žien 
má vzniknutý otcovský komplex omnoho negatívnejšie ná-
sledky ako u mužov. Vďaka nemu totiž u nich dochádza 
k odklonu od ženskej stránky osobnosti a rozvoju takých jej 
aspektov, ktoré pre ženu nie sú prirodzené.  

Úvahy oboch vyššie spomenutých autorov rozpracovalo 
v neskorších rokoch mnoho odborníkov. Jedným z naj-
rozšírenejších novodobých prístupov k problematike rodi-
čovských komplexov je koncept Kastovej. Tá v ňom po-
drobne rozvíja vyššie spomínaný Jungov prístup k otcov-
ským a materským komplexom, pričom ich obohacuje 
i o svoj inovatívny pohľad na ich vznik, povahu i priebeh. 
I podľa Kastovej (2013) je veľmi významné rané detstvo, 
kde sa vytvárajú základy komplexov. Podstatná je tu najmä 
povaha interakcie medzi rodičom a dieťaťom, ktorá ovplyv-
ňuje vznik istého typu pôvodného rodičovského komplexu. 
Ak totiž dieťa v ranom veku zažíva atmosféru plnú prijíma-
nia, lásky, záujmu, napĺňania potrieb a podpory, vznikne 
u neho pôvodne pozitívny materský či otcovský komplex 
(podľa toho, od koho sa mu tohto dostávalo). Ak sa mu však 
skôr dostáva nezáujmu, prehliadania jeho fyzických i psy-
chických potrieb, nedostatku lásky, podpory i rešpektu, prí-
padne i istých prejavov násilia, vzniká u neho pôvodne ne-
gatívny materský či otcovský komplex (Kast, 2002, podľa 
Lozovska a Gudaite, 2010; Zoe, 2001, podľa Lozovska 
a Gudaite, 2010; Kast, 2013). Všeobecne je však podstatné 
to, že pre vznik komplexu je potrebná opakovaná skúsenosť 
s rodičovskými osobami v približne rovnakých situáciách, 
teda nie ojedinelé zážitky (Kast, 2000; Kast, 2013). Príno-
som Kastovej (2013; 2000) je i zdôrazňovanie možnosti ne-
skoršieho vzniku či prerodu komplexov. Znamená to, že 
jednotlivec nemusí byť ovplyvnený iba tým, čo zažil v det-
stve (ako sa predtým predpokladalo), ale k vzniku komple-
xov môže dôjsť i kedykoľvek v priebehu života, ba dokonca 
i k ich zmenám v dôsledku riešenia vývinovo typických 
a adekvátnych tém. 
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Kastová (2011; 2013; 2000) má inovatívny prístup k ro-
dičovským komplexom i v tom smere, že zdôrazňuje ich 
možný prínos. Pripúšťa teda i ich povzbudzujúci vplyv 
v takom prípade, že dôjde k primeranému odpútaniu sa od 
nich. Práve preto využíva vo svojej koncepcii pojmy ako 
pôvodne pozitívny či negatívny komplex, ktorými chce na-
značiť potrebu prechodu cez ne. Ak k tomu totiž nedôjde, 
i pôvodne pozitívny komplex sa môže stať obmedzujúcim, 
teda negatívnym. Ideálnym obdobím na takýto posun je 
práve adolescencia. V tomto období sa totiž v nevedomí ak-
tivuje archetyp hrdinu, ktorý akoby podnecuje k samostat-
nosti, zodpovednosti, odpútavaniu sa od rodičov a ku kon-
taktom s okolím. Taktiež sa opäť otvárajú zážitky z raných 
období života, čo dáva príležitosť sa s nimi vyrovnať a teda 
sa i odpútať nielen od osobných rodičov, ale aj rodičov-
ských komplexov. Týmto sa vytvára koherentnejší komplex 
Ja s presnejšími hranicami voči okoliu, ako aj vlastná identi-
ta. Podstatné je tu však podotknúť, že významné je odpúta-
nie sa a zvnútornenie otcovského i materského komplexu, 
nakoľko iba v takom prípade možno rozvinúť všetky aspek-
ty svojho Ja a osobnosti, nadobudnúť novú kvalitu svojho 
bytia, ako i posunúť vzťahy s rodičmi na novú úroveň. 
V opačnom prípade to môže mať na život jedinca a jeho 
osobnosť až devastačné následky (Kast, 2011; Kast, 2013). 

Iný prístup k rodičovským komplexom predostiera Gre-
en prostredníctvom svojho konceptu komplexu mŕtvej mat-
ky, v ktorom zdôrazňuje významnosť postavy matky pre fy-
zické, ako aj psychické prežitie dieťaťa. Konkrétne je podľa 
Greena (1986, podľa Pitcairn, 2013) základom vzniku také-
hoto typu komplexu situácia, kedy matka v ranom forma-
tívnom období života dieťaťa prejavuje známky depresie. 
To znamená, že nie je schopná prežívať ani prejavovať ra-
dosť, emocionálne je prázdna a okoliu vzdialená. V takomto 
prípade nie je schopná reagovať na dieťa a uspokojovať je-
ho psychické, sociálne či emocionálne potreby. V dôsledku 
matkinej neangažovanosti do vzťahu dieťa pociťuje narcis-
tickú stratu či ranu a danú situáciu nevedome vníma ako 
stratu časti samého seba. Rovnako môže vnímať i ohrozenie 
svojej osoby a vlastného Ega. Preto dieťa vo svojej psychi-
ke pristúpi k radikálnemu kroku a matku akoby psychicky 
zabije. To znamená, že i keď je matka fyzicky prítomná, 
dieťa ju vníma ako psychicky mŕtvu, vytvára si jej mentálnu 
reprezentáciu ako neživého, chladného a nereagujúceho ob-
jektu. Tým sa pokúša od nej dištancovať (Green, 2005, pod-
ľa Wright, 2012; Green, 1986, podľa Adiv-Ginach, 2006). 
V dôsledku uvedeného vzniká v psychike dieťaťa prázdno-
ta, ktorú treba zaplniť, ako aj potreba odsmútiť si vzniknutú 
stratu, čo však nie je možné dosiahnuť úplne. Práve tieto 
dve skutočnosti bránia jednotlivcovi vytvoriť si stabilnú 
mentálnu reprezentáciu svojej matky, odpútať sa od nej 
a žiť plnohodnotný život (Green, 1986, podľa Pitcairn, 
2013; Green, 2005, podľa: Wright, 2012; Green, 1986, pod-
ľa Adiv-Ginach, 2006). 

Takto vzniknutý komplex mŕtvej matky ovplyvňuje ná-
sledný život jednotlivca v rôznych oblastiach. Green (1986, 
podľa Adiv-Ginach, 2006; Green, 1986, podľa Pitcairn, 
2013) uvádza, že u jedincov s týmto typom komplexu je 
takmer celoživotne dominantným smerovaním pud smrti  
a z neho odvodeným prevládajúcim životným princípom 
deštruktivita, zväčša obrátená voči sebe samému. Rovnako 

je pre nich typický i narušený sebaobraz a vzťahová sféra. 
U týchto osôb často dochádza k tomu, že vďaka nedostatoč-
ne stabilnej mentálnej reprezentácii matky ako blízkej oso-
by si ju idealizujú. To výrazne znemožňuje fyzické i psy-
chické odpútanie sa od nej a prevzatie zodpovednosti za 
svoj život (Pitcairn, 2013). Typickým prejavom je i výskyt 
dlhodobého depresívneho prežívania. Jedinci s týmto typom 
komplexu ho považujú za akési spojenie so svojou matkou. 
Považujú ho za svoj prejav porozumenia a náklonnosti k nej 
a spôsob prepojenia s ňou. Tento pocit však prevláda iba na 
ich strane, čo spätne opäť vedie k prežívaniu úzkosti a ešte 
väčšiemu prehĺbeniu depresie (Pitcairn, 2013; Adiv-Ginach, 
2006; Green, 2005, podľa Wright, 2012). 

 

Cieľ výskumnej práce a výskumné otázky 
Všetky vyššie spomenuté koncepcie predkladajú obraz 

možného pôsobenia zvnútornených rodičovských komple-
xov na život jednotlivca, ako aj podmienky ich vzniku. Tre-
ba však podotknúť, že väčšina odborníkov zaoberajúcich sa 
touto problematikou vytvorila svoje teórie pred mnohými 
desaťročiami a v inej spoločensko-historickej situácii.  

Naša slovenská spoločnosť prešla v posledných desaťro-
čiach veľkými zmenami, ktoré rôznym spôsobom ovplyvnili 
politické, hospodárske, ale i sociálne a osobné fungovanie 
jednotlivcov. Zmenilo sa i chápanie rôznych psychologic-
kých a sociálnych fenoménov, vrátane rodičovstva a rodi-
čovských rol. Práve preto nás zaujímalo, či a ako sú týmito 
zmenami ovplyvnené i obsahy rodičovských komplexov.  

Cieľom predkladanej práce teda bolo kvalitatívne skú-
manie otcovských a materských komplexov u dospelých 
jednotlivcov, konkrétne u súčasných tridsiatnikov a päťde-
siatnikov. Zameriavali sme sa najmä na identifikáciu oblas-
tí, v ktorých sa otcovské a materské komplexy u skúmaných 
osôb líšia. Zaujímali nás aj rozdiely medzi pohlaviami. 

 

Výskumná vzorka a metodika práce 
Výskumu sa zúčastnilo 48 participantov, mužov a žien 

(40 skúmaných osôb prvej a 8 druhej časti) vo veku 30-35 
a 50-55 rokov. Výskumná vzorka bola zvolená najmä 
s dôrazom na rozdielne spoločenské a kultúrne obdobie, 
v ktorom vo svojom detstve žili, rovnako ako aj na skutoč-
nosť, že u týchto jednotlivcov by už mala byť vytvorená 
stabilná štruktúra osobnosti a pevné rodičovské komplexy. 
Skúmané osoby boli do výskumu vybrané na základe účelo-
vého kriteriálneho výberu, pričom hlavnými kritériami boli 
pohlavie a zodpovedajúci vek 30-35 a 50-55 rokov. 

Pre potreby danej výskumnej práce boli použité dve me-
tódy zberu dát. Prvou boli voľné kontinuitné asociácie, pri 
ktorých mali oslovení participanti asociovať na dve pod-
netové slová – matka a otec, pre každé v časovom intervale 
jednej minúty. Táto metóda bola zvolená pre lepšie oslove-
nie ako spoločných sociálnych reprezentácii daného javu 
v každej výskumnej vzorke, tak aj na zistenie individuál-
nych skúseností skúmaných osôb bez pôsobenia priamej 
snahy o korekciu odpovede (Plichtová, 2002). Takto získa-
né údaje boli analyzované pomocou tematickej analýzy.  
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Druhou zvolenou metódou bolo nami vytvorené kvalita-
tívne pološtruktúrované interview pozostávajúce z otvore-
ných otázok zameriavajúcich sa na rané detstvo, adolescen-
ciu, zážitky s oboma rodičmi v tomto veku a súčasný život. 
Všetky zistenia boli následne analyzované pomocou metódy 
interpretatívnej obsahovej analýzy. 

 

Výsledky 
Tematické kategórie materského komplexu získané 
analýzou voľných asociácií 

Pomocou podrobnej analýzy získaných kontinuitných 
voľných asociácií boli v skupine 30-35- a 50-55-ročných 
participantov v oblasti materského komplexu identifikované 
tematické kategórie, ktoré uvádzame zoradené podľa ich dô-
ležitosti v obsahu komplexu v tabuľkách 1 a 2. 

Tabuľka 1. Frekvenčné zastúpenie tematických kategó-
rií v materskom komplexe v skupine 30-35-ročných par-
ticipantov. 

Dominancia Tematická kategória Početnosť 

1. rodina 44 

2. starostlivosť 32 

3. náklonnosť 28 

4. fyzický vzhľad 18 

5. prezentované životné hodnoty 15 

6. životná úloha 
rané detstvo 

rodinné hniezdo 
voľný čas 

13 
13 
13 
13 

7. domácnosť 12 

8. rôzne 11 

9. útrapy 10 

10. puto 8 

11. definovanie vzťahu 7 

12. časová dimenzia 4 

Tabuľka 2. Frekvenčné zastúpenie tematických kategó-
rií v materskom komplexe v skupine 50-55-ročných par-
ticipantov. 

Dominancia Tematické kategórie Početnosť 

1. náklonnosť 33 

2. rodina 
domácnosť 
starostlivosť 

18 
18 
18 

3. prezentované životné hodnoty 14 

4. útrapy 13 

5. definovanie vzťahu 10 

6. rodinné hniezdo 
ikony 

9 
9 

7. rôzne 5 

8. submisivita 
fyzický vzhľad 

rané detstvo 

4 
4 
4 

9. staroba 3 

10. homonymá 2 
 

Pri bližšom pohľade na ich obsah a komparáciu v skupi-
ne tridsiatnikov a päťdesiatnikov je viditeľné, že v oboch 
vekových skupinách sú na popredných priečkach tematické 
kategórie „rodina“, „starostlivosť“ a „náklonnosť“. Tie pou-
kazujú na veľký význam matky v živote participantov, ako 
aj na podporné a starostlivé prostredie, ktoré sa im spája 
s materskou postavou. Môžeme konštatovať, že matku obe 
vekové skupiny vnímajú ako osobu, ktorá by mala vytvárať 
atmosféru starostlivosti, náklonnosti, istotu a zázemie 
v rodine.  

Isté zmeny naznačuje tematická kategória „prezentované 
životné hodnoty“, ktorá sa vo svojom obsahu u oboch sku-
pín značne líši. V skupine päťdesiatnikov obsahuje najmä 
asociácie súvisiace s pracovitosťou, múdrosťou a šikovnos-
ťou, kým v skupine tridsiatnikov sa spája skôr s rešpektom, 
silou, odvahou, múdrosťou a nezávislosťou. Tieto obsahové 
zmeny istým spôsobom upozorňujú na vplyv spoločenských 
a kultúrnych faktorov na výchovu a správanie zo strany 
matky. Sčasti na to poukazuje i kategória „submisivita“ 
v skupine päťdesiatročných respondentov, ktorá sa u tri-
dsiatnikov nevyskytuje. Rozdielnosť v obsahu materského 
komplexu dokumentujú i kategórie „domácnosť“ a „útra-
py“, ktoré zaujímajú dominantnejšie postavenie v skupine 
skúmaných 50-55-ročných osôb a poukazujú na výhradnú 
pozíciu matky pri výkone domácich prác a starostlivosti 
o deti a s tým spojené obmedzenia. 

V obsahu materského komplexu boli identifikované 
i také tematické kategórie, ktoré priamo nemusia súvisieť so 
zmenou spoločenských podmienok, ale skôr s vplyvom fáz 
individualizačného procesu tak, ako to opisuje Kastová 
(2000). V skupine päťdesiatnikov sú konkrétne takýmito 
témami kategórie „ikony“ a „staroba“, ktoré upriamujú po-
zornosť na postupné vyrovnávanie sa so starnutím, ale 
i prijímanie konečnosti rodičov aj svojej vlastnej. Na druhej 
strane v skupine tridsiatnikov to bola téma „životnej úlohy“, 
ktorá sa svojím významom a dominantnosťou spája s kate-
góriou „rané detstvo“ a spoločne poukazujú na obdobie vy-
tvárania si vlastnej identity ako matky u žien, ako aj na hľa-
danie si vhodnej partnerky u mužov. 

Zaujímavou je i kategória „fyzický vzhľad“ v skupine 
tridsaťročných. Svojím obsahom totiž môže sčasti poukazo-
vať na fázu individualizačného procesu, v ktorom sú res-
pondenti aj respondentky. Istým spôsobom však v sebe od-
zrkadľuje i vplyv kultu tela, mladosti a krásy, ktorý je prí-
tomný v súčasnej spoločnosti, najmä vo vzťahu k ženám. 
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Žena/matka je tak vnímaná a hodnotená aj na základe svoj-
ho vzhľadu nielen okolím, ale i svojimi vlastnými deťmi. 

Podoby materských komplexov u žien v oboch veko-
vých skupinách možno opísať nasledovne: u tridsiatničiek 
sa matka spája s ostatnými členmi rodiny, je starostlivá 
a láskavá, pričom ale vychádza z iných životných hodnôt 
ako v skupine päťdesiatničiek. Je kompetentná a nezávislá 
a celkovo dbá o svoj zovňajšok. Taktiež sa tu objavuje ka-
tegória „životná úloha“ poukazujúca na momentálnu fázu 
života a individualizačný proces. Na druhej strane je aj 
u päťdesiatničiek badateľný dôraz na „náklonnosť“, „rodi-
nu“ a „starostlivosť“, avšak presadzujú sa tu iné životné 
hodnoty a dominantnejšie postavenie tu zaujíma i kategória 
„útrap“ spojených s materstvom a celkovým postavením 
matky v rodine i spoločnosti. Rovnaké zistenia týkajúce sa 
obsahu materského komplexu možno uviesť i pre skupiny 
mužov tridsiatnikov a päťdesiatnikov.  

 

Tematické kategórie otcovského komplexu získané 
analýzou voľných asociácii 

Tabuľky 3 a 4 zachytávajú tematické kategórie identifi-
kované v otcovskom komplexe v nami skúmanom súbore 
participantov. 

Tabuľka 3. Frekvenčné zastúpenie tematických kategó-
rií v otcovskom komplexe v skupine 30-35-ročných par-
ticipantov. 

Dominancia Tematické kategórie Početnosť 

1. voľný čas 28 

2. rodina 25 

3. atmosféra bezpečia 
problémy 

18 
18 

4. živiteľ 
prejavy mužnosti 

17 
17 

5. domácnosť 16 

6. idol 
učiteľ 

14 
14 

7. rôzne 12 

8. náklonnosť 11 

9. priateľ 8 

10. starostlivosť 6 

11. autorita 5 

Tabuľka 4. Frekvenčné zastúpenie tematických kategó-
rií v otcovskom komplexe v skupine 50-55-ročných par-
ticipantov.  

Dominancia Tematické kategórie Početnosť 

1. starostlivosť 
náklonnosť 

19 
19 

2. autorita 17 

3. živiteľ 
cenené povahové vlastnosti 

voľný čas 

14 
14 
14 

4. zabávač 11 

5. prejavy mužnosti 10 

6. problémy 7 

7. ikony 6 

8. rodina 5 

9. atmosféra bezpečia 
domácnosť 

rôzne 

4 
4 
4 

10. staroba 2 
 

Pri bližšom pohľade na podoby otcovského komplexu 
v jednotlivých skupinách je badateľných niekoľko rozdie-
lov. U päťdesiatnikov je viditeľný komplex, v ktorom je 
otec vnímaný ako autorita či hlava rodiny, no zároveň i ako 
starostlivý voči ostatným členom rodiny, opatrujúci a zá-
bavný. Na základe významnosti kategórie „cenené povaho-
vé vlastnosti“, ktorú charakterizujú také prejavy ako spra-
vodlivosť, dôveryhodnosť, sebestačnosť či spoľahlivosť 
možno konštatovať, že je vnímaný ako vysoko kompetentný 
a možno k nemu vzhliadať ako k morálnej bytosti. Možno aj 
v dôsledku dominantnej patriarchálnej role otca v minulosti 
a spoločenských podmienok socializmu. 

Na druhej strane u tridsiatnikov sa takáto kategória ne-
vyskytuje, pričom témy ako „náklonnosť“, „starostlivosť“ či 
„autorita“ nie sú považované za tak dôležité. Otec je tu skôr 
vnímaný ako osoba, s ktorou dieťa trávi svoj voľný čas, 
a ktorý vytvára domácu atmosféru bezpečia a ochrany, pri-
čom kategória „učiteľ“ naznačuje jeho vnímanie ako kom-
petentného, vzdelaného a spôsobilého odovzdávať svoje 
skúsenosti a zručnosti ďalej.  

Istým spôsobom významovo totožná pre obe skúmané 
skupiny respondentov je tematická kategória „živiteľ“, čo 
ukazuje na primárnu úlohu otca zabezpečiť finančné pro-
striedky a prevziať zodpovednosť za rodinu. 

Zaujímavý je i výskyt kategórii „idol“ a „prejavy muž-
nosti“ v skupine tridsaťročných respondentov, ako aj „iko-
ny“, „staroba“ a „prejavy mužnosti“ u päťdesiatročných 
skúmaných osôb, ktoré rovnako ako aj pri materskom kom-
plexe naznačujú vplyv individualizačného procesu na obsah 
otcovského komplexu na základe preň typických životných 
úloh a zamerania psychiky.  

Okrem zmien vo významnosti tematických kategórii 
„starostlivosť“, „náklonnosť“ a „autorita“ je podnetná i zvý-
šená dôležitosť kategórie „domácnosť“ indikujúca väčšiu 
angažovanosť v domácich prácach v skupine tridsiatnikov. 
Značný rozdiel je i vo vnímaní problémov či dokonca kon-
fliktov, ktoré sa participantom spájajú s otcom, obsiahnu-
tých v kategórii „problémy“. Táto má totiž významnejšie 
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postavenie v skupine tridsaťročných osôb a poukazuje 
u nich na problematickejšiu atmosféru vo vzťahu s otcom. 

Obsahy daného otcovského komplexu u žien tridsiatni-
čiek a päťdesiatničiek poukazujú na to, že sa medzi sebou lí-
šia vo vyššie zmienených kategóriách. U tridsiatničiek je teda 
otec spojený s rodinou, no primárny záujem sa kladie na za-
bezpečenie finančnej podpory a plnohodnotné trávenie spo-
ločného voľného času. Je vnímaný ako schopný a skúsený, je 
deťom skôr priateľom, pričom má zabezpečiť najmä bezpečie 
a komfort rodiny. Taktiež sa tu vyskytujú kategórie „idol“  
a „prejavy mužnosti“, poukazujúce na vplyv individualizač-
ného procesu. Na druhej strane u päťdesiatničiek je otec spá-
janý skôr s náklonnosťou, starostlivosťou a zabezpečením ro-
diny, v ktorej je v popredí a má hlavné slovo. Charakteristic-
ké je tu i isté vzhliadanie k nemu (idealizácia). Rovnako ako 
v skupine tridsiatničiek i tu sú badateľné kategórie indikujúce 
individualizačný proces, konkrétne „ikony“ a „staroba“.  

Avšak v skupine mužov sú rozdiely výraznejšie. U päť-
desiatnikov je komplex tvorený podobou otca, ktorý je pri-
márnou autoritou, no ktorý im zároveň prejavuje dostatok 
lásky a náklonnosti a trávi s nimi dostatok voľného času. Čo 
umožňovala doba pred pádom socializmu. Kategórie „živi-
teľ“ a „problémy“ tu nezaujímajú dominantné postavenie. 
Na druhej strane má u tridsiatnikov otcovský komplex prob-
lematickejšiu podobu. Otec nie je vnímaný ako autorita ani 
živiteľ, skôr sú s ním asociované zážitky spoločne trávené-
ho času a vnímanie otca ako „učiteľa“. Dôležitosť kategórie 
„domácnosť“ tiež poukazuje na väčšiu angažovanosť otca 
v domácich prácach indikujúcu vplyv sociálnych zmien na 
obsah komplexu. Taktiež tematické kategórie „idol“ a „pre-
javy mužnosti“ poukazujú na prebiehajúcu fázu individuali-
začného procesu a vplyv identifikačnej postavy otca. Domi-
nantnou je ale i téma „problémy“, ktorá poukazuje na kon-
fliktný vzťah súvisiaci s nepochopením a odstupom. Práve 
kategórie „voľný čas“ a „problémy“ sú teda v popredí 
a ukazujú problematický obsah otcovského komplexu 
u tridsiatnikov. 

 

Analýza rozhovorov 
Pomocou analýzy údajov získaných počas individuál-

nych rozhovorov sme identifikovali osem základných tema-
tických okruhov poukazujúcich na obsah materského 
i otcovského komplexu v skupine 30-35- a 50-55-ročných 
participantov. Konkrétne ide o tieto okruhy: 

1. atmosféra v rodine, 

2. založenie materského komplexu, 

3. založenie otcovského komplexu, 

4. dôležití ľudia v detstve, 

5. odpútanie sa od pôvodného materského komplexu a je-
ho súčasná podoba, 

6. odpútanie sa od pôvodného otcovského komplexu a je-
ho súčasná podoba, 

7. vplyv rodičovských komplexov na partnerstvo, 

8. rodičovstvo. 

Obsah týchto identifikovaných kategórií v podstatnej 
miere zodpovedá údajom získaným pomocou analýzy voľ-
ných kontinuitných asociácií a dokresľuje podobu otcov-
ských i materských komplexov v oboch vekových skupi-
nách. V obsahu materského komplexu objasňuje najmä 
podmienky zmeny prezentovaných hodnôt a spôsobov sprá-
vania zo strany matky, ktorá v skupine 30-35-ročných 
v rodine často supluje otca, ktorý v rodine z rôznych dôvo-
dov chýba, prípadne sa do jej chodu neangažuje. Práve mat-
ka je v ich ponímaní tou, ktorá sa stará o chod domácnosti, 
o deti po emočnej stránke, ale aj o ich morálny vývin. Udr-
žiava poriadok a pripravuje deti na život. Rovnako je však 
táto zmena respondentmi uvádzaná i vďaka väčšej angažo-
vanosti matky i mimo rodiny, či už v zamestnaní alebo pro-
stredníctvom rôznych záujmových aktivít. 

Ďalšou oblasťou, ktorej charakter bol dokreslený najmä 
vďaka analýze rozhovorov je kategória problémov, ktorá má 
významné postavenie v oblasti otcovského komplexu 
v skupine 30-35-ročných skúmaných osôb, najmä u mužov. 
Otec bol participantmi, ale i participantkami, opisovaný pre-
važne ako „zmätený či neprítomný“. Túto jeho neprítomnosť 
možno chápať dvoma spôsobmi, a to či už jeho reálnu neprí-
tomnosť v rodine v dôsledku rozpadu vzťahu rodičov alebo 
vplyvom emočného a psychického nezainteresovania otca v 
rodine. Časté je u 30-35-ročných skúmaných osôb i vyjadro-
vanie nadmerného užívania alkoholu, čo taktiež mnohokrát 
viedlo k následným konfliktom v rodine.  

 

Diskusia 
Pri bližšom pohľade na podoby materského komplexu 

možno povedať, že v oboch výskumných vzorkách predsta-
vuje matka osobu, ktorá vytvára domov, bezpečie a záze-
mie, a ktorá sa stará o deti i ostatných členov rodiny, pričom 
im prejavuje zrozumiteľnú náklonnosť. Rovnako i domác-
nosť je ešte vždy jej doménou, ako to konštatuje aj Lipovet-
sky (2007). V obsahu materského komplexu jednotlivých 
probandov sú však viditeľné i zmeny, ktoré možno pripísať 
vplyvu sociálnych faktorov, nielen prebiehajúcej fáze indi-
vidualizačného procesu. Postupne sa totiž ukazuje, že matka 
sa premieňa z pozície primárne orientovanej na rodinu, sta-
rostlivosť o jej členov a domácnosť, submisívnejšej polohy 
voči partnerovi a výchovy detí podporujúcej najmä sú-
držnosť rodiny, na matku, ktorá síce plní väčšinu úloh spo-
jených so starostlivosťou o rodinu a domácnosť, no zároveň 
vystupuje aj ako kompetentná, nezávislá, silná, vzbudzujúca 
rešpekt a zároveň milujúca a starajúca sa o svoj vzhľad. 
Matka u tridsiatnikov v sebe teda istým spôsobom spája  
pôvodnú archetypálnu podobu matky, ako ju opísal Jung 
(1997) (starostlivá, opatrujúca a zameraná na rodinu), tak aj 
mužské či pôvodne otcovské elementy, teda silu, nezávis-
losť, poriadok a schopnosť postarať sa o seba i ostatných. 
Podľa nášho názoru to poukazuje na isté prepájanie žen-
ských a mužských, a teda aj otcovských a materských rol, 
ako to uvádza i Svianteková (2009). V podaní matiek ide 
o ich adekvátnejšiu integráciu, čo v ich osobnej identite ne-
vytvára rozkol, a teda i na svoje potomstvo pôsobia vyrov-
nanejšie. Zároveň si uvedomujeme, že na danú skutočnosť 
bude mať pravdepodobne vplyv aj zosilnenie snáh o rodovú 
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rovnosť, ktoré sa zintenzívnili zmenou spoločenských pod-
mienok v 90. rokoch 20. storočia. 

Čo sa týka otcovského komplexu a celkového vnímania 
otca nami skúmanými osobami oboch vekových skupín, i tu 
sa ukazujú isté rozdiely. Rovnako ako pri materskom kom-
plexe možno istú časť z nich vysvetliť prostredníctvom pô-
sobenia danej fázy individualizačného procesu a jeho špeci-
fík. No časť z týchto diferencií podľa nás skôr prislúcha pô-
sobeniu spoločenských faktorov a zmien v chápaní koncep-
tov otcovstva. Všeobecne je otec u päťdesiatnikov i tri-
dsiatnikov ešte chápaný ako primárny živiteľ rodiny. Avšak 
postupom času je menej vnímaný ako autorita a vzor, ktorý 
sa zaujíma o svoju rodinu nielen finančne, ale sa orientuje 
i na jej emočnú a sociálnu podporu, i keď je skôr doma ne-
prítomný. Avšak aj v čase, keď je s rodinou, venuje a trávi 
svoj voľný čas, je u súčasných tridsiatnikov primárne vní-
maný skôr ako neprítomný, a to či už fyzicky alebo psy-
chicky a emocionálne. Môže to súvisieť s nevyhnutnosťou 
väčšej pracovnej zaangažovanosti pri napĺňaní finančných 
potrieb rodiny a teda skutočnou fyzickou neprítomnosťou, 
prípadne emocionálnou neprítomnosťou v stave únavy 
z pracovného preťaženia. Otec už nie je autoritou pre deti či 
partnerku, ale skôr priateľom, pričom sa angažuje viac  
v domácnosti i prácach súvisiacich s domovom, no o samot-
nú starostlivosť o členov rodiny sa príliš nezaujíma. Ukazu-
je sa tu teda prechod od tradičného patriarchálneho koncep-
tu otcovstva k jeho novodobejšej podobe, ako to uvádza Zo-
ja (2005). Značná je však popri zábave, ktorú otec zabezpe-
čuje, i oblasť konfliktov či neporozumenia zo strany otca, 
ktoré uvádza viac 30-35-ročných participantov. Je tu teda 
badateľný rozkol v oblasti otcovského komplexu (zábava 
vs. problémy), čo podľa nás poukazuje na isté zmätenie 
v oblasti ponímania otcovstva, ktoré panuje u otcov súčas-
ných tridsiatnikov. Rovnako ako dochádza k postupnému 
prelínaniu mužských a otcovských atribútov do konceptov 
materstva a ženskej identity, tak dochádza i k prechodu žen-
ských atribútov do otcovstva a mužskosti. Tento prechod sa 
ale u mužov - otcov javí ako komplikovanejší, čo podľa nás 
vedie k istému zmätku v ponímaní otcovstva a následným 
intrapsychickým konfliktom. Daný stav môže ovplyvňovať 
aj nejasnosť v definovaní otcovskej role v súčasnosti. Kedy 
je na rolu otca kladených príliš veľa rôznorodých očakávaní 
(živiteľ, ochranca, autorita, učiteľ, ale aj emocionálna opo-
ra, priateľ, pomocník v domácnosti, zabávač, reprezentant 
rodiny atď.). Integrovať uvedené atribúty je neľahkou úlo-
hou mužov – otcov súčasnosti, najmä, keď matkám je 
z hľadiska rolového definovania venovaná spoločensky väč-
šia pozornosť a princípy ich role sú jasnejšie. O takýchto 
komplikáciách spojených s miešaním a premenami rodičov-
stva referujú Szapuová a Kiczková (2011) či Wan-Hsiu 
a Shumow (2011). V dôsledku uvedeného môžu jednotlivci 
pociťovať zo strany otca značný chlad, odstup a neporozu-
menie a následne tak u nich môže vzniknúť negatívna po-
doba otcovského komplexu. 

Na základe analýzy získaných údajov možno konštato-
vať, že najvýraznejšie zmeny v obsahu rodičovských kom-
plexov sú v našom skúmanom súbore viditeľné v podobe 
otcovského komplexu a to v skupine mužov. 

Za isté limity predkladanej štúdie možno považo-
vať kvalitatívne metódy zberu dát, ktoré nemuseli u skúma-

ných osôb jednotne oslovovať nami skúmané psychické 
konštrukty rodičovských komplexov. Uvedomujeme si aj, 
že výskumná vzorka nespĺňala svojou veľkosťou a zložením 
predpoklady reprezentatívnosti. Avšak základným cieľom 
tejto práce nebolo identifikovanie všeobecne platných pod-
ôb rodičovských komplexov v dospelej populácii, ale skôr 
hlbšie preskúmanie daného psychologického javu.  

 

Záver  
Predkladaná štúdia sa zameriavala na identifikáciu 

zmien v obsahu rodičovských komplexov, ktoré možno pri-
písať vplyvu spoločenských a kultúrnych faktorov. 
V podobe materského komplexu je toto pôsobenie badateľ-
né najmä vďaka tomu, že matka je v ňom postupne viac 
vnímaná ako kompetentná, samostatná, nezávislá, spájajúca 
v sebe mužské i ženské, materské i otcovské charakteristiky, 
pričom si ale ponecháva svoj prevládajúci láskavý, opatru-
júci a príťažlivý aspekt. Integrácia ženských a mužských 
princípov v materskom komplexe tridsiatnikov prebieha zdá 
sa prirodzene a hladko. Mohlo tomu významne napomôcť 
zosilnenie snáh o rodovú rovnosť aj jasnejšie vymedzenie 
žensko–materskej role v spoločnosti. Čo malo za následok 
aj posunutie sa od tradičnej submisívnej roly matky do indi-
vidualizačne výživnej pozície slobodnej a nezávislej osob-
nosti. Napredovanie v individualizačnom procese pozitívne 
vplýva na vzťahový aj osobný kontext života jedinca, čo sa 
premieta aj na utváraní materinských komplexov u detí tak-
to situovaných matiek. 

V otcovskom komplexe je ich účinok viditeľný v tom 
smere, že otec je v generácii tridsiatnikov postupne menej 
vnímaný ako hlava rodiny a prirodzená autorita, viac ako 
kamarát, no stále ako primárny živiteľ rodiny. Podstatné je 
v tejto súvislosti podotknúť i prevládajúce vnímanie otca 
ako permanentne emočne, psychicky i fyzicky neprítomné-
ho a množstvo konfliktov, nepochopenia, odstrkovania 
a nedostatku akceptácie, ktorých sa probandom zo strany 
otca dostávalo.  

Celkovo sa nám teda pomocou analýzy získaných úda-
jov preukázalo pôsobenie spoločenských zmien a novodo-
bých poňatí rodičovstva i na koncepty materských a otcov-
ských komplexov. Tieto zmeny sú podľa nami získaných 
údajov najviac viditeľné práve u mužov v oblasti otcov-
ských komplexov, čo možno vysvetliť nejasnosťou v defi-
novaní otcovských a mužských rol v súčasnej spoločnosti. 
Daný jav súvisí s pomalou a zložitou integráciou zmien 
v poňatí mužských a ženských, materských a otcovských rol 
a postupnou premenou tradičného patriarchálneho modelu 
rodičovstva do jeho novodobej, menej vyhranenej podoby 
v súčasnosti. Domnievame sa, že na otcov súčasných tri-
dsiatnikov pôsobili rôzne, sčasti protichodné signály týkajú-
ce sa podoby a podstaty otcovstva. Výsledkom uvedeného 
mohol byť aj vznik intrapsychického konfliktu, ktorý sa ná-
sledne prejavil vo vzťahu a kontakte s deťmi. Deti tak mohli 
otca vnímať ako emočne nedostupného aj konfliktného. 

Materstvo a otcovstvo, rovnako ako poňatie mužskosti 
a ženskosti podliehajú zmenám a dochádza k ich prelínaniu. 
Tento prechod však nie je plynulý a priamočiary. Vo svojej 
podstate ovplyvňuje ako osobnosť jednotlivca, tak i jeho 
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kontakty a vzťahy i vnímanie okolitého sveta. Z hľadiska 
poznávania intrapsychickej dynamiky človeka sa nám javí 
ako dôležité opätovne skúmať podobu a povahu rodičov-
ských komplexov, ich vplyvy na úrovni osobnej, ale i kul-
túrno-spoločenskej. 
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