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Abstrakt 

Model původní rodiny má zásadní vliv na vývoj osobnosti a psychosexuální role 

jedince. Tyto formy předávání v podobě nápodoby se objevují již na počátku života dítěte. 

Dítě se rodí do prostředí, jehož podobu utváří stejným dílem matka i otec. Jejich partnerský 

vztah jako primární mezilidská zkušenost, udává podobu prvních let života a formuje dětské 

očekávání od interpersonálních vztahů. Zjištění z této oblasti ukazují, že v mnohých rysech se 

neumíme chovat jiným způsobem, než jak nás to učili rodiče. Ztotožnění s jejich rolí je pro 

nás nejsnazší, zvláště pokud jsou pro nás postavy rodičů imponující a jejich vzájemný vztah 

je nám pozitivním vzorem. Na vnímaní postav rodičů má přímý vliv výchovný styl a jejich 

emoční angažovanost. Rodič opačného pohlaví je dítěti předobrazem, který je určujícím pro 

volbu partnera pro život. První partnerské vztahy vznikají v období dospívání. Výzkumy v 

této oblasti jsou spíše výjimkou, což může být způsobeno proměnlivým charakterem vztahů v 

dospívání. Některé studie však ukazují, že pohled dospívajících na partnerský vztah nese 

charakteristiky, které od vztahu očekávají i dospělí. Ukazuje se také, že tento pohled je 

ovlivněn tím, jak dospívající vnímá partnerský vztah svých vlastních rodičů.  

Předložený návrh studie ověří závěry výzkumu Šípové, který se zabýval modelem 

manželství rodičů a jeho vlivem na vývoj osobnosti a budoucího manželství dětí. K posouzení 

bude stejně jako v původní studii využit Learyho test osobnosti a interpersonálního chování, 

který umožňuje diagnostiku až šesti osob. Navržená studie se narozdíl od té původní zaměří 

na populaci dospívajících.  

Klíčová slova 

dospívání, partnerský vztah, model partnerství rodičů, vývoj osobnosti, identifikace 

s psychosexuální rolí 

  



 

Abstract 

The model of the original family has a major influence on the personality development 

and the psychosexual role of an individual. These forms of transferring in form of imitation 

appear at the beginning of a child’s life. A child is born into an environment which is shaped 

by both mother and father equally. Their partnership is a primary interpersonal experience, it 

determinates the first years of a child’s life and forms child expectation from interpersonal 

relationships. Findings in this area show that in many features we cannot behave differently 

from how our parents have taught us. Identifying with their role is the easiest way for us, 

especially if the characters of our parents are impressive and their mutual relationship is a 

positive example to us. Their parenting style and their emotional engagement influence the 

child’s perception of its parents. A parent of the opposite sex is the child's pre-figure which is 

the key to choosing a partner for life. Research in this area is rather an exception, which may 

be due to the changing nature of relationships in adolescence. The first partnerships occur 

during adolescence. However, some studies show that the adolescent view on partnership has 

the characteristics that are expected by adults as well. It has been found that this view is also 

influenced by how teens perceive the relationship of their own parents. 

The presented study will verify the results of Šípová's research which dealt with the 

model of marriage of parents and its influence on the personal development and the future 

marriage of children. As in the original study, Leary's test of personality and interpersonal 

behavior which can be used to diagnose up to six people will be used for the assessment. The 

proposed study will, unlike the original, focus on the population of adolescents. 

Key words 

adolescence, romantic relationship, model of parental relationship, personality development, 

identification with psychosexual role 
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Úvod 

Podnětem k této práci byla zjištění, kterými se zabýval Corneau (2010). Ve svých 

publikacích Anatomie lásky a Chybějící otec, chybující syn pojednává o významu identity, 

přijetí mužské či ženské role, vztahu otec-syn a matka-dcera, jako předpokladech pro tvorbu 

spokojeného partnerského vztahu. Tyto podněty vyústily v hledání souvislostí mezi modelem 

primární rodiny a tvorbou rodiny nové.  

Otázky, které stály v počátcích této práce byly např. Jaké aspekty formují očekávání 

jedince od partnerského vztahu? Jakou roli hraje původní rodina ve výběru partnera? nebo 

Je vzor partnerství rodičů určujícím faktorem podoby budoucího vztahu dětí? Z těchto otázek 

můžeme odvodit, že cílem práce bude se zabývat formativními vlivy, které vycházejí z 

předchozích zkušeností jedince v blízkých vztazích.    

Utváření mužské a ženské role, volbě partnera či modelu vytvářené rodiny se u nás 

věnovala Šípová (1985). Ve spolupráci s Mellanem, se zabývali tématem mladého manželství, 

do kterého vnášeli poznatky z psychoterapeutické praxe. Šípová, na základě těchto poznatků, 

vytvořila rozsáhlý výzkum, který zkoumal právě otázku modelu rodiny jako ovlivňujícího 

faktoru vývoje osobnosti a budoucího manželství (Šípová, 1985; Šípová & Mellan, 1976).  

V této práci vycházíme z předpokladu, že představa o zákonitostech mezilidských 

vztahů se utváří v interakci s matkou a otcem již na počátku života dítěte. Z vybraných 

teoretických přístupů k partnerským vztahům je této práci obsahově nejbližší teorie citové 

vazby Bowlbyho a Mahlerové (Bowlby, 2010). Citová vazba a láskyplný přístup jsou 

zkušenosti, které dítě zažívá v souvislosti s milující matkou. Její bezpodmínečná forma lásky 

se projevuje se například zkušeností, že je dítě snášeno za jakékoli situace. Cítí se tak být 

přijatým takové jaké je. Otec svou rolí v rodině doplňuje dítěti obraz fungování mezilidských 

vztahů. Budeme cílit také na průzkum významu otcovské a mateřské postavy z literatury a 

současného výzkumu. 

Rozpracujeme učení na základě modelu podle teorie o sociálním učení. Dále se 

zaměříme na vztah výchovných stylů, řízení a emočního naladění rodiny. Budou popsány 

aspekty, které utvářejí rodinnou atmosféru i styl komunikace v rodině. V rámci nich bychom 

se rádi zaměřili i na aspekt emoční angažovanosti rodičů ve vztahu k dětem. 

Stěžejním předpokladem této práce je, že model chování v rodinách, který se předává 

z generace bude mít vliv také na vnímání partnerských vztahů. Tento aspekt jsme se rozhodli 

zkoumat u populace dospívajících, jelikož u nich dochází k tvorbě prvních partnerských 
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vztahů. Nejprve tedy popíšeme specifika tohoto vývojového období a poté se zaměříme na 

podobu milostných vztahů u dospívajících a vlivy, které ovlivňují jejich očekávání od 

partnerských vztahů.   
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1 Dospívání 

1.1 Časové vymezení období dospívání 

Období dospívání je ve svém nástupu velmi variabilní, můžeme jej však vymezit 

fyziologickými změnami, které přicházejí v jeho počátcích. Později dojde ve vývoji jedince k 

celkové proměně nejen v oblasti somatické, ale také psychické a sociální (Vágnerová, 2014). 

Věkové vymezení, které slouží k lepšímu metodologickému uchopení, se u autorů 

různí. Pro tuto práci jsme zvolili vymezení, které používá Macek (2003), protože centrem naší 

pozornosti bude popsat události odehrávající se v pozdní adolescenci. Macek uvádí 

adolescenci časnou, střední a pozdní. Časnou adolescenci zařazuje do věku od 10 do 13 let. 

Střední adolescence trvá od 14 do 16 let a pozdní adolescenci pak od 17 do 20 let.   

Jiné vymezení používá například Vágnerová (2014), která období dospívání rozděluje 

na ranou a pozdní adolescenci. Raná adolescence, označovaná jako pubescence, je datována 

mezi 11.-15. rokem a vymezuje ji zejména ukončení povinné školní docházky. Pozdní 

adolescenci zařadila mezi 15 až 20 rok. Mezníkem této fáze je dokončení pohlavního zrání a 

obvykle i tělesného růstu. 

Konec dospívání je z části kulturně podmíněn v souvislosti s přechodovými akty, které 

umožní dospívajícímu vstoupit do dospělosti. U nás je jedním z nich například věková hranice 

18 let, ačkoli je dnešním trendem hranici spíše nevnímat jako udávající. Je to zejména z 

důvodu rostoucího zájmu o studium na vysoké škole, či možnosti cestovat a jet “na 

zkušenou”, kdy je prakticky již dospělý jedinec považován stále za dospívajícího, a to z 

důvodu finanční závislosti na rodičích.  

Výzkumy, které v Čechách provedli Vaníčková a Bejček ukazují, že finanční závislost 

dospívajících ve věkové kategorii od 18 do 25 let není v očích rodičů ani dětí vnímaná jako 

něco negativního (Vaníčková 2006, Bejček 2006). Adolescence tak v západní společnosti 

končí mnohem později, než tomu bývalo v minulosti. Arnett (2000) tento jev nazývá 

"vynořující se dospělost".  

Arnett kromě finanční nezávislosti uvádí také přijetí zodpovědnosti za sebe sama a 

nezávislé rozhodování jako kritéria, která jsou dospívajícími vnímaná jako klíčová pro vstup 

do dospělosti. V této souvislosti uvádí, že přes 30 % mladých lidí v USA má pocit, že některé 

z těchto kritérií nenaplňují, a cítí se tak být v jakémsi “mezi” období života (Anett, 2006). 

Erickson hovoří o tomto pocitu také v souvislosti se strachem ze závažného rozhodnutí a 

nazývá tento postoj psychosociálním moratoriem (Erickson, 1963 dle Vágnerová, 2014). 
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Dalším ze způsobů vstupu do dospělosti jsou svatba nebo rodičovství, které bývají v 

západní kultuře plné rozličných možností studia i budování kariéry odkládány do pozdějšího 

věku. Pro dospívající není manželství tak atraktivní, ačkoli umožňuje odpoutání se od rodiny, 

zdá se pro výti hrozbou nových povinností a zodpovědnosti. Raná manželství jsou chápána 

jako předčasná a prognosticky odsouzená k rozpadu (Vágnerová, 2014).  

Naproti tomu v tradičních a rozvojových společnostech mají rodičovství a sňatky stále 

své místo. Například v Indii je 45% dívek provdáno dříve, než dosáhnou věku 18 let, další 

zemí je například Niger, kde je až 74,6% manželství zahájených již v dětství (Lal, 2015).  
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1.2 Charakteristika období dospívání 

V období dospívání dojde k významné proměně, která umožní jedinci vyjít z období 

dětské hry a jednání závislého na okolí do samostatnosti a osobitosti, kterou disponuje 

dospělý člověk. Prvním zmiňovaným mezníkem jsou biologické změny, na jejichž konci stojí 

jedinec plně schopný reprodukce. Tělesné změny, kam patří růst postavy, změna proporcí, 

sekundární pohlavní znaky, funkce pohlavních orgánů, spojená se sexuálními prožitky atd., se 

projevují viditelnými i pociťovanými důsledky. Jejich subjektivní zpracování je důležitou 

součástí tvorby identity (Macek, 2003).  

1.2.1 Vývoj identity 

Subjektivní význam tělesného vzhledu v tomto období stoupá, jak ukazuje studie 

provedená Godinovou a Zadorozhnayovou (2016) u ruských dívek a chlapců ve věku 12 až 17 

let. U dívek i chlapců sledovaly příslušný somatotyp, BMI a hodnocení jejich vlastního těla. 

Dívky hodnotily jako významnější váhu těla, u chlapců to byl tvar postavy. Dívky byly k sobě 

kritičtější a tento trend se s věkem zvyšoval (Godina & Zadorozhnaya, 2016).  

Tělesný vzhled se stává prostředkem k ujištění o vlastní hodnotě, což je podporováno i 

ze strany médií. Vnitřní boj mezi uniformitou a jedinečností je jedním z projevů hledání 

identity, které je pro toto období typické. Dospívajícímu velmi záleží na jeho jedinečnosti a 

autentičnosti. Současně však zažívá potřebu identifikace s určitou skupinou, kam by "zapadl" 

a patřil.  

1.2.2 Kognitivní vývoj 

V rámci kognitivního vývoje, kdy se dotváří kognitivní struktury nabývá dospívající 

schopnosti komplexnějšího uvažování a vizualizace. Piaget (1995) nazývá toto vývojové 

období stádiem formálních operací. Jedinec se již neorientuje pouze v rámci svých zkušeností 

s konkrétními objekty, ale je schopen abstraktního myšlení na základě konceptů, které dokáže 

kategorizovat (Piaget, 1995 dle Vágnerová, 2014).  

Nejprve vede dospívajícího jeho egocentrický postoj k vnitřnímu domnění, že jeho 

postoje jsou zcela výjimečné, a proto odmítá jakýkoli kompromis. Elkind (1967) navrhuje, že 

by toto egocentrické chování a víra v jedinečnost mohla být spojena se starostí o to, co si o 

nich druzí pomyslí nebo dokonce s jejich fyzickým vzhledem.  

Vigil, Molina a Cortes nazývá “adolescentní hluchotou” fenomén, kdy adolescent stojí 

za svým tvrzením a snaží se jej dále potvrzovat, aniž si všimne, že konverzace již logicky k 

jeho myšlenkám neodkazuje (Vigil, Molina, and Cortes 2009). Snaha diskutovat s rodiči i ve 
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skupině vrstevníků přispívá to jeho sebepotvrzení a sebeúctě, pokud má dospívající pocit, že 

může svobodně prosazovat své myšlenky (ač s nimi posluchač nemusí souhlasit). Postupně 

získá schopnost uvažovat nad různými perspektivami pohledu.  

Vývojem v prefrontální oblasti mozkové kůry, se mění schopnosti rozhodování.  

Dospívající si již dokáže volit podněty, které budou stimulovat rozvoj příslušných funkcí, a 

tak se v mnohem větší míře než doposud, stává autorem svého života (Vágnerová, 2014). 

1.2.3 Emoční vývoj 

Další oblastí, která se v dospívání mění je oblast emočního prožívání. Dochází ke 

zrání limbického systému, které přináší emoční výkyvy v podobě přecitlivělosti, lability, 

nízké frustrační tolerance, dráždivosti apod. Dále např. zvýšení hladiny dopaminu nese za 

následek nárůst tendence riskantního chování, které vede k vzrušujícím zážitkům. Dospívající 

bývá často sám překvapen, protože nedokáže vysvětlit příčinu těchto pocitů. Později dochází 

ke stabilizaci emočního prožívání tzv. "období vystřízlivění", které signalizuje nástup 

realismu mladé dospělosti.  

V pozdní adolescenci je jedinec schopen porozumět nejen svým emocím, ale také 

emocím druhých lidí (Macek, 2003). Spolu s lepší schopností uvědomovat si minulost, 

přítomnost a budoucnost roste schopnost sebereflexe a seberegulace. Dospívající díky tomu 

dokáží lépe snášet zátěž a brát ji jako výzvu. Dospívající si ve stále větší míře uvědomuje 

hodnotu svého chování.  

1.2.4 Společenský život dospívajících 

Společenský svět dospívajících se skládá nejen z rodičů a dalších autorit, ale také z 

vrstevníků. Hartup (1989) v této souvislosti používá metaforu, která je reprezentována sadou 

vertikálních a horizontálních vztahů. Vertikální vztahy vznikají mezi jednotlivci s různými 

schopnostmi a postavením. Do této skupiny spadají rodiče, kteří stále disponují většími 

zkušenostmi a znalostmi, než dospívající a mají tak kontrolující roli, proti které se dospívající 

brání. Ve vztahu k rodině dochází k procesu emoční a kognitivní autonomie, kdy jedinec 

nepřijímá pouze hodnoty svých rodičů, ale vytváří si vlastní.   

Horizontální vztahy představují interakce s vrstevníky, kde mají všichni účastníci 

srovnatelné role a kompetence (Hartup, 1989). Ve vazbě na vrstevníky, která přináší nová 

přátelství a možnost zahájení prvních romantických vztahů, je naplněna také potřeba 

seberealizace a vyhledávání nových zkušeností. 
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Ačkoli vztah s rodiči ustupuje do pozadí, rodiče stále představují pro dospívajícího 

základnu jistoty a bezpečí. Důležitým aspektem jejich vztahu je tolerance a akceptace. Rodiče 

také představují model určitého způsobu života, který slouží pro představu, jak bude vypadat 

život v dospělosti. Stávají se jakousi součástí vnitřních psychických struktur dospívajících a 

mají tak vliv na sebepojetí a sebehodnocení dospívajícího jedince (Macek, 2003).  

Macek a Osecká (1996) provedli několik výzkumů zaměřených na systém sebe-

reprezentací u dospívajících. Opakovaně se v nich ukázalo, že tzv. já podle rodičů ("jak si 

myslím, že mě vidí moji rodiče") byla přisuzována velká důležitost nejen v časné a střední 

adolescenci, ale také na konci tohoto období. Význam rodičovské postavy převyšoval 

důležitost vlivu vrstevníků i dalších osob (Macek, Osecká 1996).  

Pozdní adolescence přináší stabilizaci ve vztahu k rodičům. Internalizace postojů a 

hodnot spojená s přebíráním zodpovědnosti, ať už v zaměstnání nebo ve vztazích vede k 

přehodnocování původních konfrontačních stanovisek ve směru k rodičům. Ukázaly to i 

některé výzkumy, podle kterých bylo možné zaznamenat v této věkové skupině vyšší 

podobnost hodnotové orientace s rodiči než s vrstevníky. Dospívající se podobají svým 

rodičům především v tzv. cílových hodnotách, které souvisejí s dospělostí a dlouhodobou 

perspektivou (Cook, Buehler & Fletcher, 2012)  
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1. 3 Milostné chování v dospívání 

Partnerská role, jako jedna z rolí, kterou jedinec sehrává, uspokojuje potřebu blízkého, 

emočního a sexuálního vztahu, ale mnohdy saturuje i potřebu seberealizace. Dále potvrzuje 

osobní přijatelnost a podílí se tak na vývoji identity (Furman & Shaffer, 2003). Partnerský 

vztah lze také chápat jako zdroj sebepoznání. Jedinec se střetává s protikladností, která mu 

umožní vidět sebe sama ze zcela nového úhlu pohledu. Rozvíjejí se také sociální dovednosti, 

především altruismus nebo schopnost dát přednost uspokojení potřeb blízkého člověka na 

úkor vlastních. Jako zkušenost je adolescentní romantický vztah stavebním kamenem pro 

budoucí dospělé partnerské vztahy.  

Jedním z důvodů pro navázání vztahu může být možnost sociální akceptace ze strany 

vrstevníků. Dopívající se zabývají tím, jak je jejich vztah hodnocen z pohledu druhých i tím, 

jak se k nim partner chová na veřejnosti (Moore et. al., 2004). 

Vágnerová popsala tři fáze adolescentního milostného vztahu. Fáze platonické 

zamilovanosti, které dominuje potřeba blízkosti určitého jedince. Objevuje se spíše jako 

fantazijní postava, která bývá značně idealizována. Fáze zamilovanosti, která se týká 

především prožitků jedince, kdy opět k reálnému vztahu nemusí dojít. Poslední fází je fáze 

reálného navázání vztahu, chození s někým. I v tomto případě podléhá vztah idealizaci a jeho 

význam je přeceňován. Milostný vztah bývá idealizován a jeví se páru jako výlučný, jako 

pravá láska, které se nic nevyrovná. Často se však rozpadá pod tlakem reality a stereotypu 

(Vágnerová, 2014). Feiring (1996) uvádí, že adolescentní vztahy obvykle vydrží jen několik 

měsíců, např. u patnáctiletých trvá chození v průměru čtyři měsíce (Feiring, 1996 dle 

Vágnerová, 2014).  

V lehkém kontrastu se závěry Vágnerové je o něco starší studie Moorové a jejích 

spolupracovníků (2004). Zkoumala dospívající ve věku od 15 do 17 let a došla k zjištění, že 

dospívající mají vlastní představu pojmu zdravý romantický vztah a jsou si vědomi kvalit, 

které hledají u svého partnera. Tato představa zahrnuje například přítomnost úcty a respektu 

ve vztahu. Jeden z chlapců výzkumné skupiny ji popsal takto: "Musíte mít respekt k sobě 

navzájem, aby mohl váš vztah fungovat." Další chlapec o respektu ve vztahu uvádí: "K 

[některým holkám] se kluci chovají zle, nadávají jim různými přezdívkami a takový věci. Má 

snad tohle být respekt? ...Musíš přeci respektovat sebe sama, abys mohl být s někým koho 

skutečně miluješ." 

Mimo kvalitu respektu, dospívající uváděli důvěru, upřímnost a zdravou komunikaci 

jako předpoklady pro úspěšný vztah. Také však měli představu o tom, jak by zdravý vztah 
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neměl vypadat. Za negativní charakteristiky vztahu dospívající považovali např. Podvádění a 

panovačnost. Také si uvědomovali, že jejich vztah by neměl vypadat ve všech 

charakteristikách, jako vztah dospělých lidí. Například uváděli myšlenku, že by neměl přerůst 

ve vážný dlouhodobý závazek, protože dospívající by měli být zaměřeni především na 

studium (Moore et. al., 2004). Pro malou velikost vzorku (N=52) uvádí autorka, že by 

výsledky měly být považovány za pouhý průzkum, který není rozšiřitelný na celou populaci.  

Vágnerová (2014) však také připouští, že první pokusy o párový vztah mohou nést 

alespoň dočasně základní znaky intimity. Mezi ty patří poskytování a přijímání emoční opory, 

sdílení pocitů, otevřená komunikaci, vzájemné porozumění a ocenění. Podle Selmana (1990) 

je rovnováha mezi aspektem blízkosti a zachováním identity známkou zralé formy intimního 

vztahu, která patří až do období pozdní adolescence. Pro tuto schopnost je třeba dosáhnout 

uspokojivého vymezení vlastní identity. Nezralá identita intimitu nepřipouští (Selman, 1990 

dle Shulman a kol., 1997).  

Corneau (2010) uvádí, že mezi známky zdravé identity patří například dostatek 

sebedůvěry, umění vybrat si z více možností, pozitivní vztah ke svému citovému prožívání a 

potřebám nebo právě schopnost vytvářet citová pouta.  

Výzkum Moorové (2004) také poukázal na fakt, že na očekávání i pozdější kvalitu 

vztahu má vliv přítomnost pozitivních vzorů. Dívka ze skupiny 15 – 17 let uvedla: “Vztahy 

většiny dívek, které postrádají v životě postavu otce, nemají tyto [zdravé] kvality nebo o nich 

mají malé povědomí." Dále dodává: "...nebo se chovají ty dívky podbízivě, protože neměly 

otce, a proto vyhledávají mužskou pozornost." V dalších kapitolách budou podrobněji 

rozpracovány otázky vlivu rodičovských vzorů a modelu rodiny na osobnost dětí a tvorbu 

jejich partnerských vztahů.  

  



17 

 

2 Model původní rodiny 

Slovo model, které je ústředním tématem této práce, definujeme na základě 

výzkumných otázek Šípové. Model je v jejím znění vzorcem, který získá dítě v podobě 

identifikace s psychosexuální rolí rodiče, jenž bude později v dospělosti zastávat. Dále 

vyslovuje domněnku, že identifikace s touto rolí má vliv také na volbu budoucího partnera a 

podobu jeho budoucího manželství (Šípová, 1985).  

Předobrazem ve výběru partnera se má dítěti stát zejména rodič opačného pohlaví. 

Ztotožnění se s rysy rodičů je pro dítě nejsnazší a vede k harmonizaci v budoucím vztahu. 

Psychosexuální je podle Hartla a Hartlové termín z konce 19. stol. vztahující se k 

psychickým, emocionálním nebo behaviorálním složkám a postojům v sexuálním vývoji 

jedince (Hartl & Hartlová, 2000). Corneau (2010) udává, že identifikací dívky či chlapce se 

svou psychosexuální rolí vstupuje jedinec do světa komplementarity, kde se mužské a ženské 

role vzájemně doplňují. Principem komplementarity rolí se budeme zabývat později. 

V dalším rozpracování této kapitoly se budeme věnovat zejména aspektům 

láskyplnému přístupu rodičů a jeho efektu na vývoj osobnosti a sociálního života dětí. V 

jedné z kazuistik z knihy Mladé manželství od Šípové a Mellana (1978), se setkáváme s 

pohledem ženy na situaci ve vztahu k její rodině a je nám umožněno nahlédnout do pozadí, ze 

kterého tato zkušenost pramení.  

Žena přišla do vyšetřovny a po dlouhém mlčení konstatovala: "Mám hodného muže, 

dobré zaměstnání, pěkné zdravé děti. Muž mě má rád, já jeho snad taky, ale jsem nějak 

vnitřně nespokojená." Výpověď ženy doplnil příběh z její vlastní rodiny. Ve 14 letech se jí 

rozvedli rodiče a otec se od té doby s dětmi vůbec nestýkal. Klientka si z tohoto důvodu 

vytvořila vlastní představu o lásce v manželství. Čelila však bezradné situaci, protože 

neuměla podle této představy žít (Mellan & Šípová, 1978). 

Další kazuistika popisuje podobný případ. Žena středního věku vypráví příběh o svém 

dětství. Její otec byl závislý na alkoholu a matka, byla stále nepřítomná, proto hrozilo, že 

bude tato dívka odebrána z rodiny a umístěna do náhradní rodinné péče. Dívka si jako malá 

promyslela situaci a rozhodla se, že pokud se bude ve škole dobře učit, jistě ji z rodiny 

neodeberou. Tento mechanismus výkonu se propojil s její představou o lásce v rodině. Proto 

později ve vztahu ke svému manželovi a dětem tato žena věřila, že pokud se přestane o rodinu 

starat, ztratí ji. Tyto rané zkušenosti formují naše představy i pozdější chování ve vztahu. 
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2. 1 Model v rámci sociálního učení 

Teoretická východiska konceptu modelové nápodoby najdeme v teorii sociálního 

učení. Výraz model používal v hojném množství A. Bandura (1977, Bandura & Walters, 

1963) ve svých knihách Social Learning Theory a Social Learning and Personality 

Development. Definuje jej jako celkový obraz, který je využit jako vzor a slouží k učení 

nápodobou.  

Hlavní funkcí modelu je předat informaci pozorovatelům o tom, jakým způsobem 

může být odpověď uložena do nových mentálních vzorů. Tato odpověď může být vyvolána 

fyzickou ukázkou, obrazovým znázorněním nebo verbálním popisem (Bandura, 1977; 

Bandura & Walters, 1963). Rosenthal a Zimmerman dodávají, že vysvětlování principů s 

příkladným modelováním je účinnější ve vývoji kognitivních dovedností, než vysvětlování 

bez ukázky (Rosenthal & Zimmerman, 1978 dle Bandura, 1977).  

Potts a Swisherová (1998) provedli výzkum účinku televizních modelů na chování 

dětí. Pozorovali chování dětí ve věku od 5 do 8 let, jejichž úkolem bylo sledovat bezpečnostní 

nahrávky, kde model předváděl, jak se zachovat v situaci nebezpečí. Ukázalo se, že si děti, po 

shlédnutí instruktážní nahrávky, byly více vědomé rizik a vykazovaly větší snahu vyhnout se 

riskantním situacím.  

Současné studie ukazují, že prostřednictvím rodičovského modelování může dojít k 

přenosu úzkostného chování na dítě (Hudson et al., 2009, Moore et al., 2004). Tato zjištění 

jsou v souladu s teoretickými modely přenosu chování, postojů, emočních reakcí (Bandura, 

1977) a úzkostného chování (Bandura & Walters, 1963) předaného z rodiče na dítě. Kromě 

toho jsou také tyto výsledky podobné dalším studiím, které zkoumaly vliv mateřského 

úzkostlivého modelu na pozorované chování u novorozených dětí (de Rosnay et al., 2006) a 

batolat (Gerull & Rapee, 2002). Projevovalo se také jako úzkostné.  

Oproti tomu se ukazuje, že pozorovatel je schopen rozlišit na základě důsledků 

chování modelu takové chování, které považuje za úspěšné, a poté jej opakovat. Znaky 

úspěšnosti mohou být materiální zdroje, majetek a bohatství či například získaný obdiv a 

sociální uznání (Bandura, 1963).   

Lidé se od sebe liší ve stupni toho, jakým způsobem se nechají ovlivnit na základě 

modelu. Zároveň platí, že ne každý model je stejně efektivní v předávání chování, které chce 

druhého naučit. Musíme vzít v potaz charakteristiky modelu, vlastnosti pozorovatele a 

důsledky reakce spojené s odpovídajícím chováním (Bandura, 1977).  
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Vliv vnitřních charakteristik modelu ukazují behaviorální studie, které se odehrávaly 

mezi dětmi na letních kempech (Lippitt, Polansky, & Rosen, 1952). Pozorovatelé 

zaznamenávali, jak často děti napodobovaly chování vrstevníků, u který nebyla vyvinuta 

žádná snaha proto, aby je ostatní děti napodobily. Několik chlapců, kteří disponovali větší 

měrou moci se stalo hlavním zdrojem nápodoby. Jejich chování ve svém vlivném charakteru 

ovlivnilo způsob chování dalších dětí. 

Vliv prestižního modelu ještě lépe vystihly výzkumy Lefkowitze, Blakea, a Moutona 

(1955). Sledovali chodce, kteří spíše přešli přes ulici na červenou, když jim byl vzorem někdo 

vlivný v obleku (s kravatou a kloboukem), než když byl vzor oblečen do neformálního oděvu 

(Lefkowitz, Blake & Mouton, 1955 dle Guéguen & Pichot, 2001). Otázka vlivu prestižního 

vzoru bude rozpracována v rámci kapitoly o přejímání rodičovských rolí, kde hraje důležitou 

úlohu pro identifikaci aspekt imponujícího chování u rodičovských postav.  

Rodiče nejsou jediným zdrojem sociálního učení. Podobnou roli modelů chování, 

jakou mají rodiče zastávají také jiní dospělí, sourozenci či vrstevníci. Tato práce se však 

zaměří výhradně na vliv rodičů v otázkách tvorby osobnosti a psychosexuální role u dítěte. 

Bude nás zajímat celkové fungování rodiny, na které má vliv atmosféra v rodině, řešení 

konfliktů a komunikace. Dále se bude práce zabývat otázkami výchovných stylů a emoční 

angažovanosti rodičů, které budou teoretickými východisky pro téma přejímání rolí ve vztahu 

otec-matka-dítě. Vycházíme také z otázek sebehodnocení, o které budeme dále pojednávat ve 

výzkumné části (reálné já, ideální já) a vlivů, které na něj působí. 
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2. 2 Atmosféra v manželském páru 

Vztah mezi matkou a otcem je jakýmsi pomyslným centrem fungování rodiny, a proto 

má vliv na všechny její charakteristiky. Parish (1987) uvádí, že významnou roli ve vztahu 

rodičů a dětí hraje atmosféra, styl komunikace, dále také jejich emoční zaangažovanost a 

výchovný styl rodičů. Schopnost rodičů efektivně komunikovat, vytvořit mezi sebou prostředí 

emocionální blízkosti a vzájemné podpory má přímý dopad na blaho a rozvoj jejich dětí.  

Charakter těchto aspektů se formuje již mnohem dříve, a to v původní rodině každého 

z partnerů. Máme-li možnost nahlédnout do ovzduší původní rodiny jednoho z partnerů, 

pochopíme mnohé příčiny jeho chování (Mellan & Šípová, 1978). Tato dynamika se 

projevuje ještě před narozením dítěte v manželském či partnerském vztahu rodičů a později na 

něj má přímý vliv. Dítě, které žije v tomto trojúhelníku otec – matka - dítě, se podílí celým 

svým bytím na partnerském vztahu svých rodičů (Corneau, 2010). Abychom pochopili vnitřní 

fungování mezi partnery, je třeba nejprve popsat otázku vzniku vztahu.  

2.2.1 Vzájemné očekávání při vstupu do manželství 

Vzájemná očekávání se odvíjí od potřeb jedince v závislosti na jeho pohlaví. 

Kratochvíl (2009) uvádí, že ženy očekávají od muže ve vztahu možnost sdílení se, duševní 

porozumění, vyjádření lásky v různých podobách nebo schopnost řešit problémy. U ženy se 

jedná zejména o potřeby naplnění citového vztahu v podobě intimity. To potvrzuje výzkum 

Hiteové (1987), která v rámci ankety o aspektech spokojeného manželství zjistila na vzorku 

4500 žen, že 98% z nich očekávalo od muže otevřenost, dále uváděly touhu se sdílet o svých 

myšlenkách či pocitech, jeho pochopení či emoční podporu (Hiteová, 1987 dle Kratochvíl, 

2009). 

U mužů je to např. zajištění domova v podobě úklidu či vaření, uspokojení sexuálních 

potřeb či projevený obdiv. Muž chápe manželství spíše jako pohodlnou a bezpečnou základnu 

a cítí se být milován v závislosti na tom, jak se k němu žena chová. Tyto aspekty souvisí s 

přirozeným charakterem ženy, která je spíše citlivá, pečující a submisivní a muže, který je 

svým charakterem spíše dominantní, racionální a méně citlivý.  

Naplněná či nenaplněná očekávání mají značný vliv na harmonii a dynamiku vztahu. 

Tato dynamika dále podléhá principu vyváženosti výměny. Pokud je výměna vyvážená, 

partneři vnímají větší spokojenost ve vztahu. Dalšími podmínkami spokojenosti jsou 

například: přitažlivost, podobnost a shoda v zájmech, postojích a uznávaných hodnotách či již 

kompatibilita rolí, které se budeme věnovat později.  
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2.2.2 Aspekty utvářející rodinnou atmosféru 

Šípová a Mellan uvádí, že “člověk, vyrostlý v harmonické rodině, s laskavými rodiči, 

s kladnými životními zkušenostmi, staví své postoje na přátelství a úctě k lidem, má pocit 

důvěry k nim a sebedůvěry k sobě.” Jeho kladná zkušenost se promítne ve snadnějším 

přizpůsobování v jakémkoli životním prostředí a “do manželství vstupuje s pocitem, že lidské 

vztahy, ať jakkoli složité jsou řešitelné,” pochopil totiž, že pokud zvládli konflikty a problémy 

řešit jeho vzory, dokáže to i on (Mellan & Šípová, 1978).  

Ačkoli se z výše zmíněné literatury se dozvídáme, že způsob, jakým rodina funguje 

ovlivňuje spokojenost dítěte, zatím nebylo provedeno mnoho výzkumů týkajících se otázky 

kvality vztahu mezi matkou a otcem a jejím vlivem na chování a osobnost dítěte.  

Goldbergová a Carlson (2012) provedli studii ve které zkoumali, zda je vzájemná 

podpora v rodičovském páru, u stabilních rodin žijících pospolu, spojena s externalizací a 

internalizací problémů v chování u dětí ve věku od 3 do 9 let. Pro studii byly využity údaje ze 

studie Fragile Families and Child Wellbeing Study (N = 773) a bylo zjištěno, že vyšší míra 

vzájemné rodičovské podpory snižuje problémové chování u dětí. Celkově, studie naznačila, 

že příznivá interakce mezi manželskými páry má pozitivní dopad na chování u jejich děti.  

Ve zdravých rodinách se děti naučí spoléhat se na prostředí, ve kterém žijí. Pokud je 

pro ně vytvořen emočně bezpečný prostor, osvojí si vlastní formy zdravého chování, 

prožívání a účinné samoregulace.  

Dalšími aspekty, které mají vliv na budoucí vývoj dítěte jsou např. způsob, jakým se 

rodiče stravují, zda sportují, do jakých aktivit se zapojují i v jakém množství. Tyto aspekty 

života jsou podmíněny materiálními zdroji rodičů, znalostmi a jejich vzděláním i například 

charakteristikami komunity, ve které žijí (Case & Paxson, 2002). Nedávné výzkumy 

poukazují také na vliv kvality prostředí, do kterého dítě přichází, např. čistota, bezpečí, hluk 

atd. (Evans a kol., 2004; Guo & Harris, 2000).  

Pro měření různých aspektů kvality domácího prostředí byl vytvořen inventář s 

názvem Home Observations for the Measurement of the Environment (HOME). Vytvořili ho 

spolupracovníci Caldwell a Bradley v roce 1967. Položky testu sledují interakci mezi matkou 

a dítětem, popis rodinných vzorů chování a zvyků očima matky a také záznam o bohatosti a 

potenciálu ukrytém v domově, který dítěti dává možnost zdravého růstu (Bradley a kol., 

1989).  
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Studii s využitím metody HOME provedl Lee, Super a Harkness (2003) u 750 dětí od 

školky po sedmou třídu. Výsledky ukázaly, že materiální dostupnost věcí (hračky, knihy, 

hudební nástroje, výtvarné potřeby atd.) byla signifikantním prediktorem dětské projevené 

úspěšnosti.  

Kratochvíl (2009) některé z těchto výše zmíněných aspektů nazývá vnitřní manželské 

situace a uvádí jejich kategorizaci, kterou sestavil Plzák do pěti základních okruhů: jde o 

rodinné hospodaření, využití volného času, výchovu dětí, sexuální soužití a komunikaci. 

Rodinné hospodaření zahrnuje např. rozdělení práce v domácnosti.  

Ve vyspělých společnostech je poměr žen starajících se o domácí práce 80 : 20 včetně 

žen, které mají mimo to zaměstnání. Kratochvíl také uvádí, že dobrovolná pomoc muže v 

domácnosti, kdy muž ženu podpoří a zastane nějakou část domácích prací, přispívá k 

harmonii v rodině a pozitivnímu naladění ženy (Kratochvíl, 2009). V rámci trávení volného 

času Kratochvíl podotýká, že je třeba, aby mimo společně strávený čas měli partneři možnost 

také být sami či být v jednom prostoru, ale pracovat na vlastní aktivitě. Pro spokojenost páru 

je zapotřebí, aby zde opět fungoval princip vyváženosti.  

Guldner a Swenser (1995) se pokusili najít kauzální vztah mezi společně stráveným 

časem a spokojeností ve vztahu (N = 194). Výzkum provedli pomocí srovnání kvality vztahu, 

kde spolu partneři žijí a vztahem na dálku. V rámci analýzy nebyl nalezen žádný signifikantní 

rozdíl. Tyto výsledky nabízí závěr, že společně strávený čas není hlavním prediktorem pro 

zachování páru (Guldner & Swenser, 1995).  

Shoda v otázkách výchovy dětí je dalším důležitým aspektem pro tvorbu vhodné 

atmosféry v domácnosti. Pokud je představa jednoho rodiče odlišná, může to v dítěti vyvolat 

nejistotu. Někteří rodiče například vyžadují kázeň hrubostí či bitím, jiní jsou naopak laxní a 

příliš tolerantní. Kratochvíl v otázkách výchovy navrhuje, aby byli rodiče schopni dohodnout 

se na kompromisu a si rozdělili si úlohy výchovy podle svých osobních kompetencí (např. 

Matka bude pečovat o stravování dítěte a otec bude zajišťovat aktivity ve volném čase). K 

otázkám sexuality se v této práci zabývat nebudeme, v další kapitole však rozpracujeme 

otázky komunikace v rodině. 
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2. 3 Komunikace v rodině 

Cílem pravé komunikace je vzájemnost. K té mohou partneři dospět, pokud půjdou 

cestou "kvalitní komunikace". Vybíral (2000) upozorňuje na úzký vztah mezi kvalitou 

komunikování a duševním zdravím. V pojetí Křivohlavého (1977) je kvalitní komunikace 

přímo spojena s kvalitou života (Křivohlavý, 1977 & Vybíral dle Plaňava, 2005). Kratochvíl 

podotýká, že ke spokojenosti v rodině přispívá, když se v běžném povídání neobjevuje příliš 

negativních sdělení (Kratochvíl, 2009). 

Z výzkumu, který provedl Brodzinsky (2005) vyplývá, že otevřená komunikace je 

předpokladem pro adaptaci dítěte v rodině. Ve své studii sledoval 73 adoptovaných dětí, které 

byly umístěny do náhradních rodin do 18 měsíce věku. Studie sledovala vliv otevřenosti v 

komunikaci na přizpůsobení se dítěte v rodině. Vliv otevřenosti v komunikaci se ukázal jako 

signifikantní prediktor adaptace dítěte. Otevřenost v komunikaci můžeme také charakterizovat 

takto, pokud je rodina místem, kde dochází k první mezilidské interakci, měly by v ní 

probíhat nebo být možné všechny druhy komunikace.  

Kratochvíl (2009) dělí manželskou komunikaci na běžné povídání, kam spadá 

každodenní komunikace o vztazích, událostech, dění v rodině i mimo ni. Dále je to hovor o 

problémech, který může mít formu prostého uvažování o řešení, ale může zajít až k hádce. 

Poslední kategorií je tzv. bytostný rozhovor. Pod tímto pojmem se skrývá důvěrné sdělování, 

sebeodhalování či vytvořený prostor k porozumění emočního prožívání druhého člověka.  

Výraz bytostný rozhovor by mohl být srovnán s požadavkem intimity, kterou uvádí 

Plaňava (2005) jako základ zdravé komunikace. V anglickém jazyce je v rámci komunikace 

využíván výraz vulnerability, který v překladu znamená zranitelnost nebo také schopnost stát 

se zranitelným za účelem otevřené komunikace. Tento aspekt považujeme za jeden z 

nejdůležitějších v oblasti mezilidské komunikace. Pokud jsou manželé či partneři schopni 

otevřené komunikace o upřímných obavách, potřebách, zklamáních, touhách či nadějích 

budou takto moci jednat i jejich děti. Předpokladem pro vznik této formy intimity v 

komunikaci je důvěra, ale dále také např. umění zúčastněného naslouchání, přijetí, schopnost 

empatie či opravdovost.  

Autorka knihy Daring Greatly (Velmi odvážně) Brownová (2012) psala o přítomnosti 

studu v prožívání, který je vnímán jako velmi bolestivý pocit či zážitek. Vede nás k 

přesvědčení, že jsme pouhým pochybením, a tudíž nejsme hodni lásky a přijetí. V jejím 

podání zdravé komunikace může být pocit studu zažehnán právě otevřeností, která se skrývá v 

ochotě stát se zranitelným (Brownová, 2012).  
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Kratochvíl (2009) dále uvádí, že aby bylo sdílení mezi členy v rodině pochopeno a 

přijato, musí splňovat požadavky otevřenosti a autentičnosti komunikace, jasnosti 

komunikace, vztahu sdělení ke skutečnosti, plynulosti komunikace a informace v komunikaci. 

Vztah sdělení ke skutečnosti narušují například přehánění, překrucování či nekonkrétnost 

sdělení. Mezi poruchy plynulosti patří únik od tématu, odbíhání k nepodstatným detailům 

nebo afektivní odpovědi postrádající smysl (např. Pokud se ti nelíbí, jak se starám o 

domácnost, tak ode dneška se o ni starat nebudu).  

Může také docházet k matení významu tzv. dvojnou zpětnou vazbou, kterou popisuje 

také Plaňava (2005) jako: "rozporné sdělení, které se vzájemně popírá, vylučuje." Ve vztahu k 

dítěti je to například situace z prostředí výchovy: matka dítě trestá, ale neverbálními projevy 

jeho chování schvaluje nebo když rodič slovy vyzývá dítě, aby šlo blíž a současně jej gestem 

odhání. Můžeme sem zařadit i takové chování, které dítěti dává znát, že ať udělá cokoli, bude 

to špatně.  

V rámci terapie, kterou prováděl Liberman a kol. (1980) dostanou klienti na počátku 

jednoduchou instrukci: "Zastihni manžela při tom, když dělá nebo říká něco pěkného." Cílem 

je odvrátit pozornost partnera od věčné kritiky a dát mu podklady ke hledání kladů a 

vzájemného oceňování (Liberman, 1980 dle Kratochvíl, 2009). 

Význam ocenění zkoumal Adler a Fagley (2005). Ve svých závěrech navrhuje tvrzení, 

že ocenění má pozitivní vliv na citové prožívání, well-being a životní spokojenost a navozuje 

pocit propojení. Ocenění buduje mimo to i citovou vazbu k člověku. Adler také podotýká, že 

dovednosti ocenění druhých se můžeme učit. Ocenění určité vlastnosti, osoby, chování atd. 

zahrnuje předpoklad zastavení se a povšimnutí si a s tím spojeným pozitivním prožíváním.  

Na základě vytvořené škály, která posuzovala míru ocenění zjistil, že výsledky 

ocenění pozitivně korelovaly se spokojeností (Adler & Fagley, 2005). Pochvalou a oceněním 

vyjadřuje rodič dítěti nejen souhlas s jeho počínáním, ale také radost z toho, že je. Wood 

(2007) a jeho spolupracovníci vyslovili na základě rozsáhlé multivariační studie myšlenku o 

tom, že ocenění se shoduje s vděčností.  

Ocenění může mít formu projeveného zájmu či poskytnutí zpětné vazby. Důležitost 

poskytnutí zpětné vazby v interakci zkoumal Masahiko (1999) srovnáním amerických a 

japonských dětí. Na základě této studie vznesl tvrzení, že důvodem, proč disponují japonské 

děti lepšími schopnostmi čtení, které si odnášejí z domova je, že jim japonské matky 

umožňují klást v průběhu čtení otázky, na které odpovídají. Také se navíc pohybují v modelu: 
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matka položí otázku - dítě odpoví - matka mu poskytne zpětnou vazbu (Masahiko, 1999 dle 

Iltus, 2006). 

2.2.1 Zvládání konfliktů 

Konflikt je normální a nutnou součástí života. Pokud s ním však nedokáží rodiče 

dobře naložit, může se stát velice destruktivním pro fungování rodiny a mít negativní dopady 

jak na rodiče, tak na děti. Výsledky současných studií ukazují, že konflikt mezi rodiči má vliv 

na specifické neurobiologické procesy a může tak negativně ovlivnit dětský emoční a 

kognitivní vývoj (Ramos a kol., 2005). 

V roce 1973 provedl Jakeš a Kratochvíl výzkum v rámci manželské poradny ve Zlíně, 

ze kterého vzešel koncept "manželské taktiky". Jejím cílem je posílit takovou formu 

komunikace, která zamezí přítomnosti konfliktů, napětí a konfrontace. Vychází z teorie 

Carnegieho (1991), který se věnoval úspěšné mezilidské interakci. Manželská taktika má 

snížit riziko afektivní reakce či posílit pozitivní jednání u partnera (Carnegie, 1991 dle 

Kratochvíl, 2005).  

Jejími předpoklady v komunikaci partnerů je, že 1. se partneři budou zajímat o sebe 

navzájem, 2. nechají partnera hovořit, 3. dokáží hovořit o tom, co partnera zajímá, 4. budou si 

dávat pozor na kritiku, 5. budou jednat opatrně s příkazy, 6. dokáží uznat vlastní chybu, 7. 

budou umět pochválit, co stojí za pochvalu, 8. se vžijí do situace druhého, 9. nebudou se 

hádat a 10. budou se usmívat (Kratochvíl, 2005). 

Dalšími předpoklady souladu v rámci komunikace je například ochota vzájemného 

přizpůsobení, schopnost sebekritického pohledu, vůle ke smíření, trpělivost, smysl pro humor 

či vůle být šťastní (Mellan & Šípová, 1978). 
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2.3 Výchovné styly a emoční angažovanost rodičů 

2.3.1 Výchovné styly v rodině 

Výchovný styl je součástí životního stylu rodiny a má tak na dítě zásadní vliv. 

Gillernová, Kebza, Rymeš a kol. (2011) uvádí, že "ve způsobu výchovy může být mnoho 

neuvědomovaného, bezděčně převzatého z tradice". To, jakým způsobem budou rodiče 

vychovávat své děti je podmíněno jejich předchozí zkušeností, informovaností, mírou zájmu i 

např. zralostí jejich osobnosti (Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011).  

Vlivu výchovných stylů na osobnost dítěte si všiml Lewin, který vytvořil model tří 

stylů výchovy autokratický, integrační a liberální. Liberální styl se jeví jako slabé vedení, 

vyznačující se značnou volností a nedůsledností. Oproti tomu styl autokratický je uplatňován 

formou zákazů a příkazů, trestů a odměn a vyznačuje se dominancí vychovávajícího. 

Integrační styl se projevuje demokratickým vedením a je považován za optimální, protože 

rodič se v něm snaží být dítěti příkladem (Čáp & Mareš, 2001).  

Alternativou Lewinova modelu, který zohledňuje i emoční vztah je model dvou 

dimenzí. Zahrnuje dimenzi emočního vztahu k dítěti v podobě kladného (láska) a záporného 

(zavrhující postoj, nepřátelství) emočního postoje. Druhou dimenzí je výchovné řízení, tedy 

minimální (autonomie) a maximální (přísná kontrola) Tento model je obdobou Learyho 

modelu osobnosti, který je založen na principu lásky a hostility, dominance a submise. Bude 

více rozpracován v kapitole Návrh výzkumu. Jejich prolínání je potvrzením úzkého vztahu 

mezi výchovou a osobností jedince. 

Model čtyř stylů výchovy vytvořila Baumrindová a dále byl upraven Maccobyovou a 

Martinem. Patří sem autoritářský, zanedbávající, shovívavý a autoritativně-vzájemný styl 

(Čáp & Mareš, 2001).  

Ke zjištění způsobu výchovy na základě znalosti emočního vztahu, atmosféry a 

celkového výchovného řízení v rodině přispěl model devíti polí výchovy (Čáp & Mareš, 

2001, viz příloha 1). Dimenzi řízení uvádí v podobě silné - střední - slabé - rozporné. Emoční 

vztah rodiče k dítěti může být záporný - záporně-kladný - kladný - extrémně kladný. 

Kombinací těchto dvou parametrů pak dostaneme způsob výchovy: 

1) autoritářský se záporných emočním vztahem,  

2) liberální výchova s nezájmem o dítě,  

3) s rozporným řízením a negativním emočním vztahem,  
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4) přísný, a přitom laskavý typ výchovy,  

5) se vzájemným porozuměním a přiměřeným řízením,  

6) výchova laskavá bez požadavků a hranic,  

7) rozporné řízení relativně vyváženo kladným emočním vztahem,  

8) přátelský vztah a dobrovolné dodržování norem,  

9) emočně rozporný styl (Čáp & Mareš, 2001). 

Způsob výchovy se v českých rodinách měnil. Zatímco někteří autoři udávají, že ještě 

v letech 60. a 70. panoval v české rodině většinou patriarchální, autoritativní styl výchovy 

(Plaňava, 2005) rozsáhlý výzkum z let 2000 až 2002 ukázal, že v dnešních rodinách převažuje 

zejména slabé výchovné řízení. Projevuje se volností s často kladným emočním vztahem 

rodičů. Naproti tomu u rozporného výchovného řízení otce a matky se setkáváme se středním 

a záporným emočním vztahem (Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011).  

Bylo zjištěno, že rodiče s demokratickým stylem výchovy mají zájem vytvářet kvalitní 

vztahy se svým dítětem na základě stejného množství kontroly a přijetí, zatímco u 

autoritativních rodičů se tento zájem nepotvrzuje. Podobné výsledky navrhuje i Čáp, Čechová 

a Boschek (2000), kteří tvrdí, že nejvhodnější formou stylu výchovy je přiměřené řízení 

založené na demokratickém přístupu a vzájemném porozumění ve vztahu rodičů a dětí. Tento 

styl podle nich přináší pozitivní důsledky v rámci dětské vytrvalosti, svědomitosti a stability 

(Čáp, Čechová & Boschek, 2000 dle Čáp & Mareš, 2001).  

Autoritativní rodiče mají obvykle tendenci mít vyšší míru kontroly a nižší v oblasti 

přijetí, zatímco permisivní styl výchovy se vyznačuje vysokou mírou přijetí a nízkou mírou 

kontroly. Předchozí výzkum nalezl pozitivní korelaci mezi demokratickým stylem výchovy u 

obou z rodičů a vytvořením bezpečné vazby mezi nimi (Heer, 2008). Současný trend 

otevřeného přístupu a demokratizace v českých rodinách. Bere stále větší ohled na názory 

dětí, kterým dává prostor rozhodování o jejich budoucnosti a je v souladu s výchovnými 

trendy jiných zemí.  

2.3.2 Emoční angažovanost rodičů 

Význam angažovanosti rodičů ve výchově a přístupu k dětem zkoumal ve svém 

longitudinálním výzkumu Macek u populace dospívajících. Výzkum měl predikovat 

sebehodnocení třináctiletých dospívajících z jimi vnímaného výchovného stylu rodičů. 

Výsledky ukázaly vyšší míru sebedůvěry u dospívajících v případě, že jsou oba rodiče (nebo 
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alespoň matka) vnímáni jako otevření, emočně zaangažovaní a vstřícní. Pokud je však 

zejména matka vnímána jako emočně chladná a nezajímající se, sebedůvěra třináctiletých se 

velmi snižuje (Macek & Lacinová, 2006).  

Výzkum také ukázal, že vliv otce se podobným způsobem uplatňuje u chlapců, u 

dívek se tento vztah nepotvrdil. Na druhou stranu pro posílení sebedůvěry u dívek se ukázalo 

důležité také to, zda vnímají matku nejen jako emočně vřelou, ale také zajímající se (ve 

smyslu monitorování, prosazování určitých požadavků a určité kontroly nad tím, co dělá). U 

chlapců tento vztah zjištěn nebyl (Macek & Lacinová, 2006). Tyto závěry přispívají názoru, 

že dospívajícím nejde o úplnou nezávislost na rodičích, ale především o jejich zájem, 

partnerství v komunikaci, emoční podporu a určitý respekt.  

Další longitudinální výzkum vlivu vřelosti na sebehodnocení provedl Macek u 

skupiny dospívajících ve veku 15-18 let. Bylo zjištěno, že důležitá je především vřelost u 

rodiče stejného pohlaví. Ti dospívající, kteří vnímali rodiče jako dlouhodobě vřelé vykazovali 

stabilitu ve svém sebehodnocení (Macek, 2003). 

Jednou z prvních projevených forem emoční angažovanosti je například společné 

čtení. Rodič, který nahlas svým dětem předčítá, dává dítěti do vínku předpoklady pro jeho 

řečový vývoj. Nejen, že rodič používá při čtení novou slovní zásobu, ale společným 

prohlížením knih doprovázeným ukazováním a pojmenováváním věcí je dítě stimulováno v 

mnoha ohledech (Zuckerman & Kahn, 2000).  

Dále je to například společná hra dospělých a dětí, která zapojuje dítě i rodiče stejnou 

měrou a je základem pro budoucí schopnost řešit problémy a překonat překážky. Bradley 

(1989) při studiu tří etnických skupin Severní Ameriky došel ke zjištění, že přístupnost rodičů 

ke hře a jejich angažovanost v interakci s dětmi jsou signifikantně spojeny s dětským 

vývojovým statusem.  

V longitudinální studii, která trvala 3 roky a zúčastnilo se jí 119 dětí ve věku od 1 do 4 

let, byla zjištěna, pozitivní korelace mezi kognitivním vývojem a stimulací rodiny měřenou 

inventářem HOME. Proměnné zahrnovaly angažovanost rodičů (čtení, hra, přívětivost, 

laskavost a reaktivita) a dostupnost stimulujících materiálů jako např. Hraček, her apod.  

(Gottfried, Fleming & Gottfried, 1998). Další studie se týkala vlivu očekávání. Zúčastnilo se 

jí 137 dětí z první třídy z pěti školy z chudinských čtvrtí v Limě, Peru. V rámci studie bylo 

zjištěno, že děti rodičů, kteří měli vyšší míru očekávání od svých dětí, skórovaly signifikantně 
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výše v rámci testu slovní zásoby (Castro a kol., 2002). Studie také prokázala korelaci mezi 

očekáváním rodičů a soustavným předčítáním dětem.  

 

2. 3 Vztah rodičů a dítěte na počátku života 

Pokud se má dítě vyvinout ve zdravého, nezávislého a sociálně znalého jedince, musí 

v dětství prožít dobrý start, kterým mu bude laskavý přístup jeho rodičů. Milující rodiče jsou 

pro své dítě vždy dobrým začátkem (Mellan, Šípová, 1978). Corneau (2010) vyzdvihuje 

důležitost pozitivních vzorů a říká, že i člověk, který zažil během svého dětství negativní 

zkušenosti s rodiči, má možnost změnit tuto zkušenost v pozitivní, najde-li jiné pozitivní 

autority. 

2. 3. 1 Matka a dítě 

Pro novorozené dítě jsou pocity lásky spojené se zdrojem, který přináší uspokojení 

jeho potřeb. Dítě není schopno milovat, pouze přijímá lásku od svých pečovatelů. Freud tento 

stav nazývá primárním narcismem. Přibližně do věku osmi až deseti let záleží dítěti pouze na 

tom, aby bylo bezpodmínečně milováno a přijímáno svým okolím (Fromm, 2015). 

Zprostředkující prostředí má obsahovat lidské kvality, nemusí být dokonalé ve své funkci. 

Samotný fakt, že dítě od prvních momentů pociťuje plnou pozornost matky má na vnímání 

sebe sama a světa kolem zásadní dopad.  

Winnicott (1987) označuje výrazem “dostatečně dobrá matka” (good-enough mother) 

takovou matku, která je schopna intuitivně poznat potřeby dítěte a přizpůsobit se jim. Zároveň 

dodává, že každá taková matka je dostatečným základem pro úspěšný růst dítěte. Ze studií, 

které popisovaly matku schopnou se přizpůsobit potřebám dítěte je patrné, že matka má 

přirozenou kapacitu naladit se na potřeby dítěte a reagovat na ně. Dále dodává, že ego jedince 

na počátku jeho života může být silné pouze za podpory milující matky, která se dokáže vžít 

do svého dítěte.  

Dotyk a jiné formy neverbální komunikace, interakce dítěte a matky při krmení jsou 

dalšími pozitivními zkušenostmi, při kterých dítě získává důvěru k okolnímu světu. Dotyk je 

symbolem blízkosti a jednoty s druhým člověkem a některé výzkumy u kojenců a starších dětí 

prokázaly, že rodičovský dotyk vyvolává u dítěte pocity bezpečí. Dále vytváří reakci v 

podobě pozitivních emocí (např. úsměv) a celkově ovlivňuje emoce dětí a úzkostné chování 

(např. pláč, Field, 2010; Hertenstein, Verkamp et. al., 2006).  
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Pozitivní účinky fyzického dotyku sledovala také Ditzenová a její spolupracovníci. 

Provedla studii na vzorku 67 žen, u kterých sledovala vliv vřelého dotyku zprostředkovaného 

opačným pohlavím na hladinu kortizolu, srdeční frekvenci a míru stresu. Ženy rozdělila do tří 

skupin, kdy v první skupině neprobíhala žádná interakce mezi ženami a partnerem, ve druhé 

skupině docházelo k slovnímu povzbuzení a ve třetí skupině měly ženy možnost fyzického 

kontaktu (v podobě standardizované masáže krku). Zjištění byla taková, že vřelý dotek také 

snižuje hladinu kortizolu, srdeční frekvenci i míru stresu a to ve větší míře, než slovní 

povzbuzení (Ditzen et al., 2007). 

2.3.1.1 Citová vazba 

Dítě se rodí na svět z pozice naprosté jednoty s matkou, ve které ve svém vnímání 

setrvává do chvíle, kdy je schopno odlišit sebe samo od ostatních. Mahlerová (2006) to 

nazývá stádiem "normálního autismu". Po vymizení představy jednoty s matkou přichází 

druhé stádium tzv. symbiózy (dyády). Matka představuje bezpečné místo a závislost dítěte na 

matce je kompenzována jejím milujícím a pečujícím přístupem.  

Jednota pečující matky s novorozeným dítětem je základním předpokladem pro zdravý 

emoční vývoj dítěte a její obdobu nacházíme nové formaci, kterou dospělý jedinec utvoří v 

manželství (Winnicott, 1987). Aby byly pro dítě možné další interpersonální vazby, musí 

dojít k procesu tzv. individuace – separace (Mahlerová a kol., 2006). Dítě se v pozdějším 

věku učí přenášet vazbu i na další osoby. Předpokladem je získání pocitu jistoty, že jej matka 

neopustí. Vztahy se později diferencují, ale vazba na rodinu by měla zůstat konstantní.  

Pozitivní vliv citové vazby ukázala studie, která zkoumala souvislost mezi citovou 

vazbou, podnětností domácího prostředí a vývojem jazyka. Výsledky na vzorku 58 batolat ve 

věku 2 let ukázaly, že děti matek, které si vytvořily pevné citové pouto a byly schopné dítěti 

poskytnout podnětné prostředí, skórovaly v jazykových dovednostech nejvýše (Murray & 

Yingling, 2000).  
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2. 3. 2 Postava otce 

Otcové se přidávají do výchovy nejen z pozice pečovatele o dítě, ale také poskytují 

ochranu matce a dětem. Ačkoli péče a ochrana je primární úloha matky, žena potřebuje, aby 

byl v začátku její prodlouženou rukou a zastal jí v její nepřítomnosti. Má tak stejně jako ona 

nepominutelný podíl na vývoji dětí a v dnešní době se ukazuje, že se na něm podílí více, než 

minulosti (Pruett, 1998).  Nedávné studie ukazují, že podíl času, po který se otcové podílejí na 

péči o děti a hrají si s nimi, se v letech 1965 až 2011 zvýšil třikrát (Livingston & Parker, 

2011).  

Otec je v rámci interpersonálních vztahů prvním jiným člověkem, který se dostane do 

přímého kontaktu s dítětem. Ve své podstatě představuje kontrast matky, a to svými 

vlastnostmi i působením. Corneau (2012) uvádí, že aby se dítě mohlo vyvýjet (zejména to 

platí u chlapců) musí původní dyádu matka-dítě nahradit trojuhelník matka-dítě-otec. Jedině 

tak je možné, aby došlo k identifikaci s rolí obou rodičů. Abychom pochopili tento přesun od 

matky k otci, musíme porozumět tomu, jak se projevuje otcovská láska. Otcovská láska je ve 

svém charakteru podmíněná. Může mít charakter trpělivé a nadějné lásky, ale také může být 

hrozivá a autoritářská (Fromm, 2015). 

Charakter otce v kontrastu s citlivou a pečující matkou nabízí dítěti obraz 

dobrodružství, výzvy, soutěživosti, racionality i průbojnosti. Jeho dominantní role často slouží 

k povzbuzení dětí, aby více riskovaly, naučily se chovat v neznámém prostředí nebo se 

později postavily na vlastní nohy (Lamb, 2000).  

Postava otce je také ve výzkumech spojována s tvorbou rodinného řádu. Markson a 

Fiese (2000) zjistili, že otcovo vnímání rodinné rutiny slouží k mimo jiné k ochraně rodiny. 

Zkoumali, zda rodinné rituály a každodenní činnosti mohou ochránit dítě před úzkostí. Studie 

sledovala zdravotní stav a míra stresu v souvislostí s rodinným řádem u 86 dětí (43 dětí s 

astma, 43 zdravých dětí). Výsledky ukázaly, že v rodinách, kde kladli větší důraz na řád a 

rutinu děti vykazovaly nižší míru úzkosti.  

Otec má také nesporný vliv na sebehodnocení dítěte. Opět je to způsobeno již 

zmíněným způsobem, jakým vyjadřuje otec lásku. V roce 2015 vyšla studie, která rozebírala 

vztah otce a dcery a jeho vliv na dívčino sebehodnocení a úspěch ve škole. Vzorek obsahoval 

321 dospívajících dívek ve věku od 13 - 21 let, které v té době žily stále s otcem v jedné 

domácnosti. Pro změření kvality vztahu mezi dcerou a otcem byl použit inventář pro 

stanovení kvality vztahu (The Quality of Relationship Inventory) a Rosenbergova 

sebehodnotící škála (Rosenberg self-esteem scale). Korelace mezi kvalitou vztahu otec-dcera 
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s naměřeným sebehodnocením a akademickými výsledky byla signifikantně prokázána na 

hladině významnosti 0.01 (Zia, Malik & Masoom, 2015). 

Haas (2014) zkoumal vliv otcovské vazby na intimitu a komunikaci v manželském 

vztahu u jejich dcer. Bylo vyšetřeno 90 vdaných žen, které pocházely z rozvedených rodin.  

Výsledky ukázaly, že hloubka vztahu otce a jeho dcery měla vliv na prožívanou intimitu v 

dceřině manželství. Závěry ukazují, že vztah otce a dítěte je silnější, než vliv rozvodu v 

rodině. 
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2. 4 Přejímání rodičovských rolí a jejich vliv na budoucí romantické vztahy 

V předchozím textu jsme pojednávali o aspektech, které jsou nedílnou součástí vývoje 

osobnosti dítěte, a které tvoří předpoklady pro jeho budoucí interpersonální rozvoj. V této 

kapitole se zaměříme na samotný vliv rodičovských postav na vývoj představy o partnerském 

vztahu.  

Vývoj romantických vztahů u dospívajících je úzce spjat s jejich vztahem s rodiči a 

způsobem, jakým byly tyto děti vychovány. Přestože se většina lidí začíná tvořit důvěrně 

romantické vztahy v rané dospělosti, mnoho výzkumů naznačuje, že vývoj schopnosti 

romantické intimity začíná již v raném dětství. Kvalita a forma attachementu dětí s matkami i 

otci, determinuje budoucí kvalitu připoutanosti v romantických vztazích, které dítě navazuje v 

pozdějším věku (Hazan & Shaver, 1987). 

Vzory chování svých rodičů přejímáme formou nápodoby, často aniž si toho jsme 

vědomi. V případě kladného vzoru, kdy postavení rodiče dítěti imponuje a dítě jeho chování 

nepociťuje jako nepříjemné dochází ke ztotožněním dítěte s postavou rodiče stejného pohlaví. 

Bývá tomu tak ve vyvážených rodinách, kde otec hraje roli autority a matka přináší svou 

laskavostí do rodiny klid. Naopak v situaci, kdy nějaká vlastnost u rodiče nepříznivě 

ovlivňuje chod rodiny, dítě se může od této vlastnosti chtít odlišit. (Mellan & Šípová, 1978). 

Příklady toho, jak vztahy rodičů s dítětem mohou ovlivnit budoucí kvalitu 

romantických vztahů nalezneme při zkoumání rodičovského stylu výchovy. Autoritativní 

rodičovský styl, který je založen na vzájemné důvěře a blízkosti je základem pro kvalitní 

romantické vztahy mladých dospělých stejných vlastností (Dinero a kol., 2008). 

Nedávné studie sledující vztah interakce dětí a rodičů došly ke zjištění, že pro vnímání 

dítěte je důležité, aby se role rodičů vzájemně doplňovaly a to např. ve stylu usměrňování 

dětských emocí (McElwainová, Halberstadtová & Vollingová 2007) nebo v interakci 

vyžadující rozdělení pozic autority (Chuang, 2005). V rámci rolí v rodině se uplatňuje princip 

již zmíněné komplementarity, který umožňuje vzájemně se doplňující spolupráci rolí muže a 

ženy. Zatímco otcovská láska má formu podněcující a povzbuzující, mateřská je pečovatelská 

a ochranná (Plaňava, 2005).  

Studie Gehera (2000), která testovala vliv vzoru rodiče opačného pohlaví na výběr 

partnera ukázala, že ve čtyřech z osmi proměnných skórovali rodiče opačného pohlaví 

podobně jako partner. Také spokojenost ve vztahu byla signifikantně spojena s vnímanou 

podobností rodiče opačného pohlaví a partnera. Jak ukázala již zmíněná studie, kterou provedl 
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Einav (2014) vnímaná kvalita vztahu rodičů má vliv na očekávání budoucí kvality vztahu u 

dospívajících.  

Vlivu primární rodiny, nenaplněným zážitkům vyplývajícím z dětství, vazbě na otce a 

matku a jejich důsledkům v partnerských vztazích se věnuje dynamická psychoterapie. Jde v 

ní o pochopení vazeb minulých i současných, vnitřních vzorců a nevědomých procesů, které 

si s sebou přináší partner z původní rodiny, a které ať už přímo nebo nepřímo ovlivňují jeho 

chování a prožívání. Projevují se ve formě potřeb, které se přenesly z dětství a partner ve 

vztahu touží po jejich naplnění (Kratochvíl, 2009). Téma přejímání rodičovských rolí 

probereme podrobněji v následující kapitole Návrh výzkumu.  
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3 Návrh výzkumu 

Tato část bakalářské práce se bude zabývat návrhem výzkumného projektu s názvem 

Learyho test modelu původní rodiny jako určujícího faktoru pro zahájení partnerského vztahu 

v populaci dospívajících. Výzkum bude navrženou replikací výzkumné studie, kterou 

provedla Šípová v roce 1982 s tím rozdílem, že výzkumný vzorek budou tvořit dospívající 

(Šípová, 1985).  

3.1 Teoretická východiska 

3.1.1 Studie Šípové 

Studie s názvem Model manželství rodičů jako ovlivňující faktor vývoje osobnosti a 

budoucího manželství vznikla pod vedením psycholožky Ivy Šípové na půdě Sexuologického 

ústavy Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum vycházel z její 

dlouholeté praxe v psychoterapii manželských párů, kde řešila otázky manželské souhry a 

soužití. Z těchto otázek vyšly výzkumné premisy o vlivu modelu rodičů na vývoj osobnosti 

dítěte a jeho identifikace s psychosexuální rolí rodiče, která je určujícím faktorem pro volbu 

partnera a podobu jeho budoucího manželství.   

Hypotézy studie byly formulovány takto: 

A) Dítě se učí od svých rodičů mužské nebo ženské roli, kterou bude samo v dospělosti 

zastávat. 

B) Obraz rodiče opačného pohlaví, než je dítě má přímý vliv na volbu partnera pro 

život. 

C) Model rodiny rodičů určuje v hlavních obrysech model rodiny, kterou má dítě 

tendenci vytvořit (Šípová, 1985).  

Dále předpokládaly, že lidé mají nevědomou tendenci jednat v základních modelech 

chování tak, jak je to naučily svým příkladem rodiče, a proto také ztotožnění se s identifikační 

rolí rodiče stejného pohlaví je pro život nejsnazší. Výběr partnera na základě obrazu role 

rodiče opačného pohlaví je předpokladem pro harmonizaci vztahu, zvláště v případě, že dítěti 

rodič svými vlastnosti imponuje. Dalšími předpoklady pro harmonizaci v páru je také blízkost 

modelů původních rodin partnerů. 

Výzkumný soubor činilo 2133 mužů a 1966 žen celkem tedy 4099 respondentů. Mimo 

respondenty ze spokojených manželství (N=478), tvořili skupinu i návštěvníci 

Sexuologického ústavu, ti, kteří vyhledali pomoc Manželské a předmanželské poradny a 
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skupina homosexuálních a transsexuálních žen a mužů. Respondentů z netypických skupin 

bylo celkem 3621.  

3.1.2 Learyho test osobnosti a interpersonálního chování 

K testování byl využit Learyho test osobnosti a interpersonálního chování, který 

umožňuje víceúrovňové měření na základě vzájemné interpersonální percepce až šesti osob. 

V podání Šípové vyšetřovaná osoba hodnotila sebe sama, partnera, rodiče, dále své ideální já, 

ideál partnera, a poskytla svůj předpoklad, jak ji bude hodnotit partner.  

Tento test se hojně využívá jako psychodiagnostický nástroj pro měření 

interpersonální diagnózy osobnosti (Leary, 1957 dle Šípová, 1985). Leary (2004) definuje 

osobnost jako: "víceúrovňový model interpersonálních reakcí (veřejných, vědomých nebo 

niterných) projevovaných jedincem". Dále říká, že interpersonální chování redukuje úzkost, a 

že "všem sociálním, emocionálním a interpersonálním aktivitám jedince muže být 

porozuměno jako pokusům vyhnout se úzkosti nebo vytvořit a udržet sebeúctu“ (Leary, 2004 

dle Homolová, 2014).  

Leary vytvořil z původně 16 dimenzí 8 typů adaptivního chování (dominance, 

soutěživost, ráznost, skeptičnost, skromnost, vděčnost, laskavost a zodpovědnost), které může 

přerůst ve formy chování maladaptivního (diktátorství, egocentričnost, agresivita, rebelie, 

masochismus, závislost, hyperfiliantnost, hypernormalita). 

Dalšími parametry testu je vyjádření dvou základních principů dominance – submise a 

láska - hostilita. Tyto parametry pak tvoří souřadnice grafického vyjádření, které má spolu se 

sloučením 8 typů adaptivního a maladaptivního chování tvar kruhu. Níže uvedené obrázky 

jsou vyobrazením Learyho sociogramu (dále viz příloha 2).  
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Obr. 1 – Learyho test, grafické vyjádření 

 

Obr. 2 – Diagnostické typy interpersonální diagnózy 

 

(Leary a kol., 1976 dle Homolová, 2014) 

Podoba testu se zakládá na záznamovém archu (ICL - Interpersonal Check List), který 

vytvořili spolupracovníci Learyho, La Forge a Suczek. Arch obsahuje 128 vlastností, které 

respondent označuje kladným či záporným znaménkem, v závislosti na tom, zda se u něj tato 

vlastnost vyskytuje či nikoli (La Forge & Suczek, 1955).  
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3.1.3 Výsledky studie Šípové 

Výsledky ukázaly, že ve spokojeném manželství se muži identifikovali s otci ve svém 

dominantním a láskyplném přístupu, zatímco ženy se podobaly laskavým a mírně 

dominantním matkám. Odklon od psychosexuální role vede u potomka ke snížení 

sebevědomí, vyššímu výskytu neurotických postojů a zhoršené adaptaci v partnerském 

vztahu. Respondenti, kteří se neidentifikovali s rolí žádného z rodičů (skupiny mužů a žen z 

manželských poraden, dvojice se sexuálním nesouladem, jednotlivci se sexuální disfunkcí) 

vykazovaly v interakci známky nejistoty, sníženou důvěru v sebe i v partnera a zvýšené 

hostilní chování, které bylo potvrzeno i ze strany partnera.  

Při volbě partnera se ukázala tendence volby podle postavy matky a partnera podle 

otce. Vliv rodiče opačného pohlaví se zdál být pozitivní, když byli oba rodiče nebo jen jeden 

imponující a zastávali přiměřeně roli svého pohlaví. Naopak negativní vliv se ukázal u 

imponujícího rodiče vlastního pohlaví, nebo když nebyl imponujícím žádný z rodičů (u 

skupiny transsexuálních žen). Tito rodiče zastávali nepřiměřeně svou roli. Buď byli příliš 

dominantní nebo příliš závislí a extrémní hodnoty vykazovaly i faktory lásky a hostility. 

U spokojených párů se hodnocení partnera shodovalo s jeho sebehodnocením a 

předpokladem výpovědi o něm. Ukázalo se také, že modely rodin spokojených párů se velmi 

podobají. Tím byl částečně potvrzen závěr, že k harmonizaci vztahu přispívá blízkost modelů 

rodin (Šípová, 1985, graf. znázornění viz příloha 3). 

3.1.4 Další studie  

V dalších studiích zabývajících se percepcí rodičovských postav nacházíme podobná 

zjištění. Klein, Putchik a Conte (1973) určili dominantnost a submisivitu u rodičů a dále 

sledovali, jaký vliv má toto rodičovské chování na problémovost chování u jejich dětí. Zjistili, 

že vliv dominantní matky a submisivního otce způsobil nejvyšší míru problémů v chování u 

synů, zatímco u dcer tomu bylo opačně.  

U synů se ukázalo nejméně problémů, pokud byl jejich otec dominantním a u dcer, 

když jejich matka byla dominantní, nehledě na pasivitu nebo dominanci partnera. Tyto 

výsledky částečně potvrzují výsledky ze studie Šípové, kde dcery navazovaly úspěšná 

manželství na základě identifikace s lehce dominantní matkou a taktéž synové označovali svá 

manželství za úspěšná, protože se identifikovali s rolí svých dominantních otců. Byl by tím 

tedy potvrzen předpoklad, že identifikace s rodičem stejného pohlaví se zdá být méně 

problémová.  
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 Podle Carsona (1969) a Kieslera (1983) se v interpersonálních vztazích objevuje 

princip komplementarity, tedy ve vztahu, kdy je jeden z partnerů dominantní, druhý ho doplní 

svou submisivitou. Dalším principem je korespondence aspektu lásky, např. Přátelskost 

přitahuje přátelskost. Naproti tomu Wiggins (1982) navrhuje odlišnou definici 

komplementarity, ve které se doplňuje agresivně-dominantní chování s důvěřivě-submisivním 

spíše, než s bázlivě-submisivním.  

Další studie ukazují, že láskyplně-dominantní chování vyvolává komplementární 

odpovědi, zatímco hostilně-submisivní nevyvolává doplňující se chování. Interakce založená 

na principu komplementarity přínosná pro jednotlivce ve vztahu, protože jim přináší 

uspokojení potřeb lásky, dominance, emočního bezpečí stejně jako přijetí sebe sama a svých 

kvalit (Carson, 1969; Kiesler, 1983 dle Terence, 1994). 

 Podle Myllyniemi (1997), se komplementarita mezi rodičovským výchovným 

vedením a dětským respektováním jejich nařízení projevuje oboustrannou emoční důvěrou 

mezi dětmi a jejich rodiči (Myllyniemi, 1997 dle Terence, 1994).  

Na základě novodobějších výzkumů o interakci v rodině vznikly modely určující 

vztahy a role v rodině. Jeden z nich navrhl Fiske (1991) obsahující tři složky rolí v rodině: 

Společné sdílení (Communal Sharing), které je spojené s jednotou v rodině, kolektivním 

vědomím identity a vřelostí. Dále Hodnocení autority (Authority Ranking), které obsahuje 

hiearchické vztahy poskytující určitý status spojený s pozicí kontroly a respektu, a nakonec je 

to Rovnocenný výběr (Equality Matching), který předpokládá že role se budou vzájemně 

doplňovat, což bude ve vztahu přinášet balanci a rovnost (Fiske, Haslam, & Fiske, 1991).  

Ve výzkumu, který provedl u populace dospívajících Drozdz a Pokorski se ukázal vliv 

mateřského láskyplného vztahu na kompetence dítěte v interpersonálních vztazích. Dále se 

hodnocení dospívajících ukázala vyšší submise u otců (Drozdz & Pokorski, 2007).  

Einav (2014) provedl studii, ve které měli dospívající (N = 111) hodnotit intimitu 

vztahu svých rodičů a kvalitou jejich výchovy a dále bylo hodnoceno jejich očekávání 

přítomné intimity ve vlastním budoucím vztahu. Korelační analýza odhalila pozitivní vztah 

mezi vztahem rodičů a kvalitou rodičovské výchovy a mezi kvalitou výchovy a očekáváním 

intimity v budoucím vztahu. Studie prokázala, že budováním intimního vztahu v rodině si děti 

získají pozitivní náhled a očekávání od vztahů, které budou vytvářet, protože jejich cílem je 

zachovat úroveň prožívané intimity v interakci s lidmi (Einav, 2014). 
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3.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu z roku 1982 bude ověřit výsledky studie Šípové a výše uvedená 

zjištění o vlivu modelu rodiny na osobnost a interpersonální vztahy u populace dospívajících. 

Tímto způsobem bude možné zmapovat, zda došlo k určitým změnám v percepci 

rodičovského modelu od doby, kdy byla studie provedena, či nikoli.  

Zároveň výzkum přispěje vědecké činnosti v oblasti partnerských vztahů u 

dospívajících a vlivů na výběr partnera, která není v Česku zatím příliš zmapována. Výsledky 

tak mohou sloužit jako podklad k dalšímu zpracování.  

3.3 Výzkumné hypotézy 

Výzkumné hypotézy byly navrženy podle výzkumu Šípové. Nesledují však aspekt 

očekávaného hodnocení obdrženého od partnera.  

H1: Dospívající v rámci spokojeného partnerského vztahu vykazují identifikaci s 

rodičem stejného pohlaví.  

H2: Obraz rodiče opačného pohlaví, než je dospívající má přímý vliv na volbu 

partnera.  

H3: Hodnocení partnera ve spokojeném vztahu se bude shodovat s jeho vlastním 

sebehodnocením. 
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3.4 Výzkumný design 

Studie bude provedena v rovině sebehodnocení, pozorovaného chování a v rovině 

ideálů. Dospívající bude hodnotit své reálné já, ideální já, reálné a ideální já partnera a 

postavu matky a otce. Tyto zjištěné charakteristiky budou následně srovnány v rámci 

korelační studie.  

3.4.1 Popis vzorku 

Pro účely studie bude vybrána věková skupina dospívajících od 17 do 20 let, kterou 

Macek charakterizuje jako pozdní adolescenci. Toto věkové rozmezí bylo vybráno z důvodu, 

že v tomto období již začínají mít partnerské vztahy trvalejší charakter a mají potenciál 

překlenout v manželský svazek.  

Vzorek bude obsahovat páry, jejichž vztah trvá minimálně jeden rok. Dalším 

parametrem pro výběr bude spokojenost páru. Ta bude hodnocena na základě testování 

pomocí standardizovaného dotazníku Relationship Assasment Scale (RAS - Škála hodnocení 

vztahu), který vytvořila Hendricková v roce 1988. Dotazník je založen na sebeposouzení 

spokojenosti v partnerském soužití. Používá se pro výzkum velkých vzorků, kde mapuje 

spokojenost manželských i nesezdaných párů (Hendricková, 1988).  

Obsahuje 7 položek na které respondent odpovídá v rámci pěti bodové likertovské 

škály 1-5 od nejnižší míry spokojenosti po nejvyšší. Výsledná hodnota je určená součtem 

odpovědí. Čím je hodnota vyšší, tím vykazuje pár větší spokojenost. Budou vybrány takové 

páry, které dosáhnou průměrného skóru 4 a více (28 bodů z 35). Dotazník byl přeložen z 

angličtiny do českého jazyka a proběhla na jeho základě pilotní studie. Otázky v dotazníku 

znějí např. takto: Do jaké míry naplňuje Váš vztah Vaše původní očekávání? Jak jste obecně 

spokojená/ý s Vaším vztahem? Do jaké míry naplňuje Váš partner Vaše potřeby? (Horáková, 

2014; Imrychová, 2013). 

Stejně jako ve výzkumu Šípové bude vybráno 5 párů splňujících daná kritéria, kteří 

podstoupí testování a jejich úkolem bude, aby každý z členů vybrané dvojice vyhledal 5 

dalších takový párů, které sám považuje za spokojené. Výběrové kolo se bude opakovat 10 

krát. Tímto způsobem bude možné, aby se testování dostalo k 1010 respondentům.  

Předpokládáme, že postup šíření proběhne pomocí sociálních sítí a zúčastní se jej studenti 

středních a vysokých škol (ve věkové hranici 17 - 20 let) z různých měst v České Republice. 

Při předpokládané poloviční návratnosti bude počet respondentů roven přibližně 500. Tímto 

způsobem bude možné získat informace od reprezentativního vzorku populace. Účast pouze 

jednoho z páru nebude možná.  
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3.4.2 Etické ošetření výzkumu 

Rodiče nezletilých dívek a chlapců, kteří se budou chtít studie účastnit, podepíší 

informovaný souhlas. Bez něj nebudou data zpracována. To se týká skupiny 17-letých 

dospívajících. Zletilí dospívající podepíší vlastní informovaný souhlas.  

Účast ve výzkumu bude anonymní. Před statistickým vyhodnocením dat budou jména 

účastníků převedena na kódy. Respondenti budou v rámci dotazníku obeznámeni s 

anonymitou a dobrovolností výzkumu i o možnosti změnit své rozhodnutí a dotazník 

nevyplnit či neodeslat. V případě jakýchkoli nedorozumění v rámci výzkumu (výsledků 

apod.) budou moci respondenti kontaktovat výzkumný tým.  

3.4.3 Použité metody a proces sběru dat 

Celý výzkum proběhne online a bude administrován počítačem. První část bude tvořit 

informovaný souhlas a demografické údaje respondenta. Ty budou obsahovat: 

− Věk (v celých číslech) 

− Pohlaví (muž / žena) 

− Místo bydliště (okres) 

− Délka partnerského vztahu (od 1 roku víše) 

Další část sběru dat bude tvořit již zmíněný dotazník RAS pro hodnocení spokojenosti 

páru. Na základě tohoto dotazníku budou páry rozřazeny na “spokojené” a “nespokojené”. V 

rámci vyhodnocování testu budeme pracovat pouze se spokojenými páry.  

Na tento dotazník bude navazovat samotný Learyho test osobnosti a interpersonálního 

chování, ve kterém proběhne interpersonální hodnocení respondenta a dalších osob. Dotazník 

bude zadán ve spolupráci s psychodiagnostickou společností Psychosoft, která vlastní českou 

verzi Learyho testu v online podobě.  

Program respondentům zobrazuje každou ze 128 otázek s nabídkou odpovědi “Ano”, 

nebo “Ne”. Zvolená odpověď je vyznačena modrým či červeným kolečkem. Program si může 

respondent nastavit tak, aby po každé otázce pokračoval automaticky vpřed či je možnost 

přejít na další otázku manuálně. Respondent se může vracet k zodpovězeným otázkám či 

kdykoliv test přerušit tlačítkem “storno”. Po ukončení hodnocení jedné osoby je respondent 

programem vyzván, aby ohodnotil další osobu. Na konci testu se objeví dialogové okno s 

oznámením ukončení testu. Data jsou automaticky zpracována a zapíší do databáze (tabulky 

testových dat). 
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3.5 Statistické zpracování dat 

Původní test volí formu grafického vyjádření. Výsledek zanášejí do grafu, ve kterém 

vertikálu tvoří kritérium dominance (D) - submise (S) a horizontálu láska (L) - hostilita (H). Z 

kladných odpovědí v obou testech získáme výsledek. V případě Learyho testu je to formou 

oktantových výpočtů, kterými zjistíme výrazně vyskytující se vlastnosti subjektu.  

Šípová (1985) ani Mellan (1966) neprováděli standardizaci Learyho testu, protože 

Mellan zjistil, že má vliv pouze na určení ideálního já a ideálu partnera (Mellan, 1966 dle 

Šípová, 1985). Testování hypotéz bude provedeno na hladině významnosti 0,05 a bude použit 

výpočet korelace pomocí cronbachovo alfa. Interval spolehlivosti pro 95% pravděpodobnost 

bude určen pro parametry dominance (DOM) a laskavosti (LOV). 

V případě první hypotézy nás bude zajímat respondentovo hodnocení rodičů v 

závislosti na jejich projeveném chování ve vztahu. Toto hodnocení budeme dále srovnávat se 

sebehodnocením subjektu a hodnocením jeho partnera. Budeme mezi těmito charakteristikami 

hledat míru shody či statisticky významné odlišnosti, které nám ukáží míru identifikace s 

rodiči daného pohlaví.  

Další hypotéza týkající se volby partnera předpokládá míru shody mezi hodnocením 

partnera a hodnocení otce nebo matky. Tak posoudíme, zda volba partnera probíhá na základě 

obrazu rodiče opačného pohlaví.  

Stejným způsobem budeme postupovat i v případě poslední hypotézy o vzájemném 

poznání partnerů. Zde budeme posuzovat míru shody mezi sebehodnocením a hodnocením 

obdrženým od partnera. Pokud se potvrdí náš předpoklad, budou se údaje od partnera 

shodovat se sebehodnocením u párů označených jako “spokojené”. 
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3.6 Diskuse 

3.6.1 Výsledky  

Výstup z Learyho testu nabídne srovnání reálného a ideálního já u dospívajícího. 

Předpokládáme, že se v otázkách sebehodnocení a vnímání ideálu potvrdí výsledky z jiných 

studií o tom, že představa ideálu bude reálnému já dosti vzdálena. Ideál partnera bude 

zajímavou proměnnou, u které můžeme provést srovnání s reálným posouzením partnera a 

dále ho srovnat výše uvedeným tvrzením, že v dospívání má jedinec tendenci si partnera 

značně idealizovat.  

Představa rodičů je také zajímavým ukazatelem. Jak uvádí Macek (2003) konflikt 

mezi generacemi reálně nepředstavuje takové riziko, jak bývá uváděno v populární literatuře. 

Zároveň však vyvstává otázka, do jaké míry bude hodnocení ovlivněno podřízeným vztahem 

dospívajícího k rodiči. V tomto případě by bylo zajímavé provést srovnání se studií Šípové s 

dospělými respondenty a jejich vztahem k rodičům. Je možné, že s přibývajícím věkem 

respondentů bude možné sledovat měnící se postoj ve vztahu k rodičům.  

V otázkách dominance a submise předpokládáme, že rodič, se kterým se bude 

dospívající identifikovat, bude vykazovat vyšší míru dominance, stejně jako plyne z výsledků 

Šípové. Srovnání parametrů dominance a submise možná odpoví na otázku, zda se dospívající 

vnímají být spíše dominantní či submisivní a při srovnání s dospělým vzorkem můžeme 

pozorovat změny či stálost tohoto hodnocení. 

3.6.2 Limity výzkumu 

S vědomím, že tento výzkumný design má velice složitý charakter, budou v 

následujícím textu popsány jeho možné limity. Reprezentativita výběru respondentů, který má 

podléhat zvolenému kritériu "spokojenosti" v páru byla ošetřena testem RAS. Samotný výběr 

na základě pouhého úsudku o "spokojenosti" by nebyl reprezentativním, jelikož nemůžeme 

použít stejná kritéria u dospívajících jaká použila Šípová. Mohly by také být zkoumány 

charakteristiky nespokojených párů, pro zjednodušení však byly ze studie vyřazeny.  

Vlivu poměrů, které panovaly v původních rodinách obou manželů v dětství na 

manželskou spokojenost se věnuje sebehodnotící Kroměřížský dotazník vlivu rodiny na 

manželskou spokojenost. Odpovědi jsou formulovány likertovskou škálou o šesti bodech od 

zcela nespokojen po velmi spokojen. Spokojenost zaznamenává respondent křivkou v čase 

jednotlivých let manželství. Tato metoda však na rozdíl od testu RAS neumožňuje zkoumat 

partnerské vztahy mimo manželství (Kratochvíl, 2009). 
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Zvolené kritérium délky vztahu 1 rok by nemuselo být dostačující pro posouzení 

skutečné kvality vztahu. Kritérium Šípové, která testovala manželství delší, než 3 roky by 

však nebylo u dospívajících vhodné. Delší doba by značně snížila velikost vzorku, jelikož  jak 

zde již bylo hovořeno v předchozím textu v pozdní adolescenci je charakter vztahů stále 

proměnlivý.  

Šípová ve své studii hodnotila celkem 7 různých skupin žen a 9 skupin mužů (např. 

manželské páry, které vyhledaly pomoc manželské poradny). Skupiny zahrnovaly jednotlivce 

i páry ve věkovém rozložení 17 až 72 let. Respondenti studie navržené v této práci pochází z 

mnohem homogennější skupiny, což umožní přesnější informace, které však nebudeme moci 

zobecnit na celou populaci.  

Charakter vztahů u dospívajících se bude také značně lišit od manželského svazku, 

který popisovala Šípová. Jejími kritérii bylo, že pár má mít alespoň jedno dítě nebo například, 

zahrnovala aspekt problému v sexuálním soužití. Ačkoli k prvnímu sexuálnímu styku dochází 

již mezi 17. a 18. rokem (podle Weisse et. al. dle Vágnerová, 2014), nedá se hovořit o 

skutečném sexuálním soužití či jej srovnávat s manželským životem.  

Představa lásky a spokojenosti bude zřejmě také odlišná ve vztahu dospívajících a po 

třech letech manželství. Ačkoli podstata romantické lásky se nemusí lišit, manželský pár s 

dětmi si prošel zátěžovou zkouškou, které se bez zkušenosti dospívajícím nedostane. Pro 

vhodné srovnání s výzkumem Šípové bychom tedy museli využít mladá manželství s dětmi a 

otestovat je podle stejných kritérií. Další testované skupiny z výzkumu Šípové mohli být 

bezdětné, měli však jiné odlišnosti např. dlouhodobé problémy ve vztahu či určitou sexuální 

dysfunkci. 

Použití dvou různých testových metod může být výhodou v možnosti srovnání jejich 

výsledků. Například vnímanou spokojenost určenou na základě testu RAS můžeme porovnat s 

výsledky testování třetí hypotézy, tedy zjištěním, zda se hodnocení partnera shoduje s jeho 

vlastním sebehodnocením. Ačkoli byl test RAS zvolen kvůli svému obecnému charakteru, 

mohl by být nekompatibilním v porovnání s rozsáhlým Learyho testem.  

Vzhledem k délce testování pomocí Learyho testu předpokládáme, že návratnost 

dotazníků by byla nižší u populace dospívajících než ve studii Šípové. Online zadávání také 

znemožňuje kontrolu, zda respondenti vyplňují testy pilně. Jeho velkou výhodou však je, že 

právě dospívající, kteří rádi tráví volný čas u internetu, by tuto formu zřejmě uvítali před 

formou papírovou.  
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Závěr 

V této práci bylo ověřeno, že pro dítě je přirozené hledat v lidech své vzory a 

napodobovat jejich chování. Například bylo zjištěno, že pokud sleduje své rodiče při četbě 

knih, ovlivní to jeho celkový pohled na četbu a bude k ní mít bližší vztah (Bus, Van 

Lizendoorn & Pellegrini 1995).  

Sledovali jsme právě takové aspekty manželského vztahu, které se podílí na tvorbě 

pozitivní atmosféry v rodině. Mezi ně patří kvalitní komunikace, emoční angažovanost rodičů 

či například schopnost řešit konflikty. Z množství uvedených výzkumu vyplývá, že rodiče 

mají na své děti značný vliv ve všech možných aspektech života. Patří sem oblast 

sebehodnocení, které je podmíněno citovou vazbou, výchovným stylem i přívětivostí 

projevenou směrem k dítěti.  

Dále bylo zjištěno, že v očekávání od partnerských vztahů se promítají také potřeby, 

které nebyly naplněné v dětství (Kratochvíl, 2009). Zrcadlí se v něm styly výchovy rodičů, 

například zda byl rodič nepřiměřeně autoritářský či byla jeho výchova příliš laskavá a volná.  

Zajímavé výsledky by jistě přineslo hlubší srovnání výchovných stylu Čápa (2001) a 

teorie osobnosti Learyho. Z výše uvedených informací vyplívá, že se tyto modely překrývají, 

což svým způsobem potvrzuje předpoklad že model rodiny, s jeho stylem výchovy ovlivňuje 

osobnost dítěte, a to např. v podobě identifikace s rolí rodiče.  

Výsledky této práce by bylo vhodné dále rozpracovat. Například oblast komunikace 

skrývá nepřeberné množství podtémat, které souvisí s oblastí partnerských vztahů. Na úrovni 

intimity by se dalo zkoumat, jaké způsoby volí rodiče ke komunikaci s dětmi o sexu a jaký to 

má vliv na jejich očekávání od partnerských vztahů. Dále by bylo možné věnovat se 

podrobněji tématům vřelosti, citové vazby a emoční angažovanosti rodiče a sledovat jejich 

propojení. 
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Přílohy 

Příloha 1 

Model devíti polí (Čáp & Mareš, 2001) 
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Příloha 2 

Grafické vyjádření Learyho testu (Mellan & Šípová, 1978) 

Osobnost znázorňuje bod. Kruh je vymezením přiměřenosti vlastností, mimo něj 

se nachází typy extrémní. Šipky jsou vyjádřením ideálu, kterého chce vyšetřená 

osoba dosáhnout. 

 

Obr. 1 : Sociogram patriarchálního typu rodiny.  

Obr. 2 : Matriarchální typ rodiny 

Obr. 3 : Konfliktní typ matriarchální rodiny 
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Příloha 3 

Grafické znázornění identifikace mužů a žen s jejich rodiči (Šípová, 1985) 

 

Sebehodnocení je vyjádřeno pomocí bodu ve vektorovém součtu (těžišti) hodnot ar. Průměrů 

parametrů DOM a LOV. Plná šipka znázorňuje identifikaci s rodičem stejného pohlaví, 

přerušovaná je identifikací s rodičem opačného pohlaví. Skupina N jsou jedinci ze 

„spokojených“ manželství – z grafu je patrné, že mají autoritativního, ale vlídného otce a 

laskavou matku s dobrým postavením v rodině. 

 


