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Anotácia:  Príspevok  sa  zaoberá  zistením  sociálnej  percepcie
sexuality,  intimity,  partnerstva  a  vzťahového  rámca  u
vysokoškolskej mládeže. Posúdenie subjektívneho sémantického
priestoru  skúmaných  pojmov  súvisiacich  so  sexualitou,
partnerstvom sledujeme zvlášť u chlapcov a dievčat. Štruktúru
vzťahov a sexuality sme zisťovali  pomocou faktorovej analýzy.
Výsledky  oboch  výskumných  postupov  nám poukázali  na  isté
aspekty  partnerstva,  sexuality,  vzťahov  videné  očami
vysokoškoských študentov.

     Obdobie adolescencie je obdobím sexuálnych experimentácií,
sexuálnych fantázií, inkorporácie sexuality do identity osobnosti.
Hovoríme  o  sexuálnej  identite,  adolescent  svoju  sexualitu
sústreďuje na sexuálne postoje, hodnoty, správanie. 

     Partnerstvo,  intimita  sú  ďalšie  dôležité  atribúty
zamestnávajúce myseľ adolescenta. Svoje postoje, motívy voľby,
hodnoty  však  málokedy  dokáže  verbalizovať.  A  to  hlavne
z dôvodu  ostychu,  nedostatočným  ovládaním  výrazových
prostriedkov.  Pre  lepšiu  orientáciu  v danej  problematike  je
z nášho pohľadu a skúseností dobré zmapovať stav konkrétnej
sociálnej skupiny neverbálnou, najlepšie projektívnou technikou.
Po  spracovaní  vypracovať  program  zameraný  na  podstatné
aspekty získané sledovaním. Tým sa intervenčné zásahy stávajú
adekvátnejšími. 

     Budúci pedagógovia, psychológovia, ktorých sme sledovali
budú  s problematikou  sexuality,  partnerstva,  intimity
konfrontovaní v profesionálnom živote. Preto je potrebné naučiť
sa nielen základnú odbornú terminológiu, ale aj vyjadrovať svoje
myšlienky,  postoje,  skúsenosti.  Z rôznych  dôvodov  napr.
ostychu, konzervativizmu majú študenti s vyjadrovaním v tejto
oblasti  ťažkosti.  Jednou z možností,  ako  ich  odstraňovať  je  aj
mapovanie  štruktúry  sémantického  priestoru,  t.j.  zistenie
postavenia  prežívaných  pojmov  a  ich  vzájomných  vzťahov
adolescentami.  

     Vyhnutie sa dojmovému vyhodnocovaniu intímnych vzťahov
je možné realizáciou konzekventného výskumu, ktorého výsledky



možno zapracovať do programu výuky partnerstva a sexuálnych
vzťahov v konkrétnej sociálnej skupine. 

Cieľ výskumu 

     Cieľom výskumu bolo zistiť situovanie referenčných pojmov
súvisiacich  so  sexualitou,  intimitou,  vzťahového  rámca  u
adolescentov.  Išlo  nám o  vystihnutie  subjektívneho  prežívania
pojmov s afinitou k sexualite, intimite, partnerstvu, a to zvlášť u
chlapcov a u dievčat. 

     Predpokladali  sme  pohlavnú  diferenciáciu  v posudzovaní
referenčných pojmov.  

     Našim cieľom bola tiež analýza štruktúry vzťahov a sexuality
u  adolescentných  chlapcov  a  dievčat.  Zistiť,  ktoré  skúmané
pojmy  sýtia  jednotlivé  extrahované  faktory  pre  jednotlivé
pohlavia.

 

Metóda výskumu

     Na zistenie vytýčených cieľov výskumu sme použili obrázkovú
verziu Metódy sémantického výberu V.Doležala (Smékal, 1990).
Základný  princíp  metódy  spočíva  v tom,  že  skúmaná  osoba
prideľuje  k predloženým  pojmom  -  objektom  obrázky.  Použili
sme pôvodnú verziu  pozostávajúcu  zo 16-tich archetypických
symbolov. Z nich musí skúmaná osoba vybrať vždy po 8, a to
podľa  toho,  ktoré  obrázky  sa  jej  zdajú  vhodné  na
charakterizovanie  posudzovaných  pojmov.  Skúmaných  pojmov
bolo 18. Pojmy boli vybraté tak, aby charakterizovali sexualitu,
intimitu,  partnerstvo  a  s  nimi  spojené  postoje  a  vlastnosti.
Zaujímalo nás  aj umiestnenie vlastnej osoby - ja vzhľadom na
lásku a nenávisť. Medzi dané objekty sme umiestnili referenčné
pojmy: lásku, nenávisť. Podľa týchto referenčných pojmov sme
sémantický výber vyhodnocovali.   

     Štatistické spracovanie sme realizovali  programom SPSS.
Vplyv  pohlavia  na  skúmané pojmy sme  sledovali  pomocou F-
testu (Anova).

     Štruktúru  vzťahov  a  sexuality  sme  skúmali  pomocou
faktorovej analýzy, rotáciou Varimax.

Výskumný súbor 



     Výskumný súbor tvorili študenti vysokej školy v počte 61 (40
dievčat, 21chlapcov). Priemerný vek bol 20,8 rokov. 

Výsledky

     Pri  sledovaní  vplyvu  pohlavia  na  posudzované  pojmy
v dimenziách  lásky  (tab.  1)  a  nenávisti  (tab.  2)  sme  zistili
nasledujúce  štatisticky  významné  rozdiely:  pojmy  vášeň
(F=22,87,  p=0,000)  a  vina  (F=4,96,  p=0,030)  sú  v dimenzii
lásky odlišne percipované chlapcami a dievčatami.   V dimenzii
nenávisť  sa  interpohlavné  rozdiely  ukázali  v pojmoch  radosť
(11,455,  p=0,001),  interupcia  (F=4,218,  p=0,044)  a  konflikt
(F=4,038, p=0,049).

      Skúmané pojmy s afinitou k sexualite, intimite, vzťahovému
rámcu  v dimenziách  láska,  nenávisť  sme  ďalej  podrobili
detailnejšej  charakteristike.

     Pojem radosť v dimenzii  nenávisť  štatistiky  významne
diferencuje chlapcov a dievčatá (tab.2). Obe pohlavia prežívajú
tento  pojem  pozitívne,  situujú  ho  do  kvadrantu  lásky,  avšak
chlapci  ho  hodnotia  viac  negatívne  ako  dievčatá  (obr.1,2).
Domnievame  sa,  že  tento  rozdiel  je  spôsobený  citovejším
zameraním dievčat v porovnaní s chlapcami.

     Pojem  sex nepoukázal  na  štatistickú významnosť  v jeho
prežívaní  pre  chlapcov  a  dievčatá.  Obe  pohlavia  daný  pojem
situujú do kvadrantu lásky, jeho prežívanie je pozitívne. 

     Pojem  túžba  je u oboch pohlaví  situovaná do kvadrantu
lásky. Detailnejšia analýza poukazuje na to, že pojem túžba je u
chlapcov  v pomerne  tesnom  vzájomnom  vzťahu  s pojmom
radosť. U dievčat je evidentný vzájomný vzťah pojmov túžba a
vášeň.

Tabuľka  1:  Skúmané  pojmy  v  dimenzii  LÁSKA  u
adolescentov (N=61) 

                    -vplyv pohlavia (F-test) 

Referenčný Chlapci
n=21

Dievčatá
n=40

Rozdiel

pojem AM SD AM SD F test p
radosť 5,55 1,41 5,85 1,14 0,83 0,366
sex 5,68 0,84 5,72 1,5 0,011 0,918
túžba 5,18 1,26 5,64 1,09 2,63 0,110
vášeň 3,77 1,11 5,41 1,37 22,87*** 0,000



homosexualit
a

4,00 1,23 4,18 1,37 0,26 0,614

interupcia 2,23 1,19 2,1 0,99 0,19 0,663
zodpovednosť 4,36 1,05 4,87 1,21 2,7 0,106
rodina 6,23 1,19 5,72 1,17 2,63 0,110
matka 5,91 1,54 5,67 1,28 0,43 0,513
otec 4,82 2,04 5,13 1,49 0,47 0,498
partner 5,77 0,75 6,13 1,08 1,87 0,177
ja 5,32 1,29 5,74 1,07 1,92 0,171
vina 3,27 1,28 2,56 1,14 4,96* 0,030
sebectvo 3,14 1,36 2,92 1,49 0,31 0,582
strach 0 1,07 2,05 0,97 0,04 0,849
bolesť 2,32 1,39 2,69 1,17 1,25 0,268
konflikt 3,05 1,33 3,13 1,51 0,05 0,831
choroba 2,86 1,81 2,49 1,05 1,07 0,306
       *   - 5% hladina významnosti (p=0,05)

*** - 0,1% hladina významnosti (p=0,001)

     Pojem  vášeň je odlišne prežívaný chlapcami v porovnaní
s dievčatami,  na  čo  poukazuje  štatisticky  významný  rozdiel
v dimenzii  láska.  Zatiaľ  čo  dievčatá  tento  pojem  prežívajú
pozitívne,  umiestňujú  ho  do  kvadrantu  lásky,  chlapci  majú  k
nemu indiferentný vzťah.

     Pojem  homosexualita je situovaný rozdielne chlapcami a
dievčatami.  Dievčatá  prežívajú  daný  pojem  ambivalentne.
Chlapci  umiestňujú  pojem  homosexualita  na  rozhranie
kvadrantu indiferencie a lásky, čo poukazuje na ich nevyhranený
postoj k danému pojmu.

     Pojem  interupcia  štatisticky významne diferencuje obe
pohlavia  v jeho  prežívaní  v zmysle  vyššieho  odmietnutia
chlapcami.  Obe  pohlavia  tento  pojem  situujú  do  kvadrantu
nenávisti, t.j. negatívne ho prežívajú.

Tabuľka  2:  Skúmané  pojmy  v  dimenzii  NENÁVISŤ  u
adolescentov (N=61)

                   -vplyv pohlavia (F-test) 

Referenčný Chlapci
n=21

Dievčatá
n=40

Rozdiel

pojem AM SD AM SD F test p
radosť 2,95 1,53 1,9 0,9 11,455**

*
0,001



sex 2,57 1,03 2,53 0,91 0,033 0,857
túžba 2,9 0,89 2,88 1,22 0,01 0,922
vášeň 3,14 1,56 3,05 1,41 0,055 0,815
homosexualit
a

3,71 1,01 4,2 1,36 2,068 0,156

interupcia 6,29 0,46 5,93 0,73 4,218* 0,044
zodpovednosť 3,19 1,21 2,82 1,28 1,167 0,284
rodina 2 0,95 2,38 0,95 2,141 0,149
matka 2,19 0,93 2,43 1,43 0,461 0,5
otec 2,76 1,3 2,78 1,51 0,001 0,973
partner 2,14 1,01 1,95 0,93 0,555 0,459
ja 2,24 1,22 2,1 1,13 0,195 0,66
vina 7,91 13,3 5,8 0,91 1,25 0,268
sebectvo 5,38 0,92 5,25 1,43 0,144 0,705
strach 5,57 1,08 5,95 1,11 1,639 0,205
bolesť 5,57 0,93 5,75 1,43 0,268 0,607
konflikt 5,19 1,4 5,83 1,03 4,038* 0,049
choroba 5,95 1,02 5,6 1,32 1,139 0,29
       *   - 5% hladina významnosti (p=0,05)

*** - 0,1% hladina významnosti (p=0,001)

     Pojem zodpovednosť pozitívne prežívajú chlapci aj dievčatá.
Umiestňujú ho do kvadrantu lásky, pričom u dievčat má tento
pojem blízky vzťah k pojmu otec. Z čoho možno usudzovať, že
dievčatá spájajú zodpovednosť s hlavou rodiny.

     Pojem rodina obe pohlavia pozitívne prežívajú, situujú ho do
kvadrantu  lásky.  V tesnom  vzťahu  sú  pojmy  rodina,  matka,
partner u chlapcov. U dievčat sa rodina spája s matkou, sexom,
túžbou a vlastnou osobou - ja.

     Pojem  matka  je  pozitívne prežívaný,  oboma pohlaviami
situovaný do kvadrantu lásky. Tesný vzťah s ďalšími pojmami je
spomínaný vyššie.

     Pojem  otec   prežívajú  pozitívne  chlapci  aj  dievčatá,
umiestňujú ho do kvadrantu lásky.  

     Pojem partner umiestňujú chlapci aj dievčatá do kvadrantu
lásky. U dievčat pojem partner má vzájomný vzťah s pojmami
radosť  a  ja.  U  chlapcov sú  pojmy  partner  a  matka  v tesnom
vzájomnom vzťahu.
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Obr. 1 Sémantický priestor skúmaných pojmov u chlapcov

Legenda:

      - skúmané  pojmy:

1- radosť 10-otec                                

I. - kvadrant indiferencie

2-sex      11-partner                          

II. - kvadrant lásky

3-túžba         12-ja                                 

III. - kvadrant ambivalencie

4-vášeň    13-vina                             

IV. - kvadrant nenávisti

5-homosexualita 14-sebectvo

6-interupcia 15-strach

7-zodpovednosť 16-bolesť

8-rodina     17-konflikt

9-matka      18-choroba

     Pojem ja obe  pohlavia  situujú  do  kvadrantu  lásky.  Čo
vypovedá  o  pozitívnom  prežívaní  svojej  osoby.  U  dievčat
prežívanie pojmu je viazaný s pojmami radosť a matka. 



 Pojem  vina  štatisticky  významne  diferencuje  obe  pohlavia
v dimenzii  láska.  Chlapci  aj  dievčatá  situujú  tento  pojem  do
kvadrantu nenávisti. Chlapci negatívnejšie prežívajú pojem vina
v porovnaní s dievčatami. 
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Obr. 2 Sémantický priestor skúmaných pojmov u dievčat

  Legenda:

      - skúmané  pojmy:

1- radosť        10-otec                               

I. - kvadrant indiferencie

2-sex               11-partner                          

II. - kvadrant lásky

3-túžba         12-ja                                 

III. - kvadrant ambivalencie

4-vášeň          13-vina                             

IV. - kvadrant nenávisti

5-homosexualita    14-sebectvo

6-interupcia      15-strach

7-zodpovednosť      16-bolesť

8-rodina         17-konflikt



9-matka          18-choroba

     Pojem sebectvo obe pohlavia negatívne prežívajú, situujú ho
do kvadrantu nenávisť. Pričom chlapci pojem sebectvo prežívajú
absolútne negatívne, neprisudzujú mu žiadnu pozitívnu hodnotu.

     Pojem strach  umiestňujú chlapci aj dievčatá do kvadrantu
nenávisti.  Negatívne  prežívanie  pojmu strach  je  u  dievčat  vo
vzájomnom vzťahu s pojmom interupcia. Čo je pochopiteľné, ide
o traumatizujúci akt sprevádzaný strachom.    

     Pojem bolesť prežívajú obe pohlavia negatívne, situujú ho do
kvadrantu  nenávisti.  U  dievčat  je  pojem  bolesť  v tesnom
vzájomnom vzťahu s pojmami vina a choroba.           

     Pojem konflikt štatisticky významne diferencuje obe pohlavia
v dimenzii  nenávisť  v smere  negatívnejšieho  prežívania  u
dievčat. 

     Pojem choroba prežívajú negatívne chlapci aj dievčatá. Obe
pohlavia situujú daný pojem do kvadrantu nenávisť.         

     Výsledky faktorovej analýzy významu jednotlivých pojmov u
chlapcov a dievčat uvádzame v tab. 3, 4. Extrahovali sme päť
faktorov, ktoré vyčerpávajú u chlapcov 68% rozptylu a u dievčat
65% rozptylu.

CHLAPCI

1.faktor (31% rozptylu) sme nazvali spoločnosť a zahŕňa pojmy
ja,  matka,  otec,  partner,  sex,  túžba,  vášeň,  homosexualita,
choroba, rodina.

2.faktor (20% rozptylu) - stres je sýtený nasledujúcimi pojmami:
 interupcia, vina, bolesť, konflikt, ja, partner, rodina.

3.faktor (12% rozptylu) sme pomenovali úzkosť a saturujú ho
pojmy: strach, zodpovednosť.

4.faktor (10% rozptylu) - nádej je tvorený pojmami sebectvo a
túžba.

5.faktor  (8%  rozptylu)  -  vzťahy  zahŕňa  pojmy  partner  a
homosexualita.

DIEVČATÁ



1.faktor  (23% rozptylu) sme nazvali  ľudskosť a  je  saturovaný
týmito pojmami: láska, radosť, zodpovednosť, ja, matka, otec,
partner, sex, túžba, vášeň.  

2.faktor  (11% rozptylu)  sme  pomenovali  starosti  a  je  sýtený
pojmami vina, choroba, rodina.

3.faktor (9% rozptylu) sme pomenovali vzťahy a združuje tieto
pojmy: otec, partner, homosexualita.

4.faktor (6% rozptylu) nazývame trápenie a je tvorený pojmami
interupcia a sebectvo.

5.faktor (6% rozptylu) sme pomenovali nešťastie a je saturovaný
pojmami strach a bolesť.

Tabuľka  3:  Faktorová  štruktúra  sémantického  výberu
(rotovaná faktorová 

                    matica) - chlapci

Referenčné
pojmy

Faktor
1

Faktor
2

Faktor
3

Faktor
4

Faktor
5

láska 0,245 0,254 -0,66 0,043 -0,28
radosť 0,055 0,138 -0,053 -0,567 0,062
sex 0,83 0,346 0,039 0,147 0,01
túžba 0,635 -0,014 -0,093 0,603 0,386
vášeň 0,622 0,367 0,028 0,287 0,329
homosexuali
ta

0,466 0,259 0,114 -0,101 0,845

interupcia -0,007 0,794 0,206 -0,082 0,379
zodpovedno
sť

0,365 0,32 0,674 -0,059 -0,014

rodina 0,742 0,464 0,181 -0,075 0,239
matka 0,825 0,302 0,122 0,33 0,055
otec 0,849 -0,047 0,308 -0,199 0,131
partner 0,685 0,461 0,157 -0,062 0,453
ja 0,759 0,52 -0,028 -0,111 0,137
vina 0,339 0,859 -0,06 0,047 -0,048
sebectvo 0,271 0,294 0,041 0,669 -0,053
strach 0,059 0,251 0,807 0,313 -0,01
bolesť 0,231 0,593 0,5 -0,345 -0,101
konflikt 0,341 0,766 0,259 0,328 0,227
nenávisť 0,102 0,625 0,261 0,269 0,113
choroba 0,849 -0,042 -0,26 0,323 -0,02
Variancia 31,46 19,77 11,52 9,89 8,29



Tabuľka  4:  Faktorová  štruktúra  sémantického  výberu
(rotovaná faktorová 

                    matica) - dievčatá

Referenčné
pojmy

Faktor
1

Faktor
2

Faktor
3

Faktor
4

Faktor
5

láska 0,826 0,28 0,026 0,056 0,23
radosť 0,438 0,039 0,204 -0,004 -0,225
sex 0,79 0,018 0,105 0,139 -0,087
túžba 0,6 0,256 0,21 0,002 -0,022
vášeň 0,647 -0,091 0,158 0,008 0,077
homosexualita 0,279 -0,087 0,645 0,286 0,286
interupcia 0,128 0,256 0,39 0,433 0,054
zodpovednosť 0,62 0,042 0,234 0,108 0,247
rodina 0,03 0,733 0,029 0,2 0,02
matka 0,649 -0,071 0,184 -0,246 0,108
otec 0,46 0,1 0,464 0,198 0,189
partner 0,469 -0,017 0,857 -0,223 -0,043
ja 0,782 0,374 0,188 0,129 -0,244
vina 0,104 0,532 -0,058 -0,324 0,125
sebectvo 0,009 -0,042 0,012 0,573 0,7
strach -0,042 0,226 0,164 0,29 0,552
bolesť 0,178 0,423 0,022 -0,016 0,588
konflikt 0,164 0,395 0,076 0,404 0,173
nenávisť 0,222 0,037 -0,005 0,632 0,045
choroba 0,089 0,638 0,004 0,224 0,224
Variancia 23,03 10,527 9,49 6,35 6,06

Záver

      Výsledky výskumu majú charakter idiografického výskumu,
t.j.  viažu  sa  na  konkrétnu  skupinu,  konkrétneho  jedinca.  Na
základe  výsledkov  je  možné  urobiť  objektívne  porovnanie
záverov  ďalšieho  výskumu  realizovaného  v iných  regiónoch  a
iných sociálnych skupinách. 

     Štatisticky významné hodnoty sa ukázali pre pojmy vášeň a
vina, ktoré sú v dimenzii lásky odlišne percipované chlapcami a
dievčatami.  V dimenzii nenávisť sa interpohlavné rozdiely ukázali



v pojmoch  radosť,  interupcia  a  konflikt.  Podrobná  analýza
situovania pojmov vzhľadom na lásku a nenávisť nám poskytuje
lepší  vhľad do problematiky.  Faktorová analýza poukazuje na
podobné faktory pre obe pohlavia, ktoré majú negatívny náboj
(chlapci- stres, úzkosť,  dievčatá-starosti, trápenie, nešťastie) a
pozitívny  náboj  (chlapci-spoločnosť,  nádej,  vzťahy,  dievčatá-
ľudskosť, vzťahy).
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