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Úvod 

Rodina byla vždy považována za základ společnosti. V posledních desetiletích 

došlo k mnoha proměnám ve společnosti, které měly nezbytně vliv také na rodinu. 

V mnoha oblastech rodina poskytuje služby a plní pro ni specifické funkce. 

Samozřejmostí je funkce biologická a reprodukční. I tuto oblast však zasáhly změny 

ve společnosti, jako je zapojení žen do vzdělávacího procesu a rozhodnutí 

potenciálních matek, především vysokoškolsky vzdělaných, soustředit se spíše na 

kariéru. Tato rozhodnutí měla za následek pokles porodnosti v podstatě v celé 

Evropě. Rodina funguje také jako sociálně – ekonomický subjekt, přestože 

s postupným vývojem společnosti ustoupila její funkce producenta poněkud do 

pozadí, na rozdíl od funkce spotřebitele. Na rodinu měl přímý dopad také vznik 

mnoha profesí, oddělení profesního života od života soukromého. Do popředí se 

v otázce související s touto problematikou dostaly sociální instituce. V oblasti 

sociálně-ekonomické je autonomie rodiny omezena zásahy státu, především 

v podobě finančních dávek (porodné, peněžitá pomoc v mateřství, sociální dávky). 

Pro českou ženu je typický především tzv. třífázový model kariéry, který ji nutí 

skloubit mateřské povinnosti s pracovním postupem, ale který zároveň umožňuje 

zajistit dostatečný příjem rodiny. 

Naopak oproti například minulému století se důraz začal klást především na 

emocionální a socializační funkci. Emocionální funkce může být velmi snadno 

narušena. V případě tohoto narušení se mohou objevit problémy především 

v okamžicích, kdy člověk potřebuje emoční zakotvení, tedy v okamžicích velkých 

životních událostí. Dochází zde také k uspokojování základních psychických 

potřeb, a to jak dítěte, tak rodičů. Neschopnost rodiny plnit tuto funkci má silně 

negativní dopad na vývoj dětí, které v rodině vyrůstají. Jako problematická skupina 

se jeví především mladí rodiče, kteří sami ještě emocionálně nevyzráli, přesto však 

musí plnit další důležité role. Tato manželství jsou často nestabilní. 

Rodina představuje klíčový prvek v procesu socializace. Právě zde začíná 

přetváření bytosti přírodní v bytost sociální. Působí zde mnoho faktorů, mezi které 

patří mimo jiné přítomnost obou rodičů, hodnoty a normy, které rodina vyznává a 

dodržuje, ale také postavení rodiny na socioekonomickém žebříčku, stejně jako 

například etnický původ. Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že v místech, kde se 

hovoří obecně o rodině, je tím míněna rodina tradiční pro českou společnost (pokud 
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není uvedeno jinak). To znamená rodina vyznávající hodnoty a normy platné pro 

většinu společnosti, reprezentující střední vrstvy společnosti, etnicky se 

neodlišující.  

Klíčovým prvkem socializace v rodině je zapojování dítěte do každodenních 

činností, které s fungováním rodiny souvisí. Důležité jsou také společné aktivity a 

vhodné trávení volného času. Rodina je taktéž důležitým prvkem v procesu 

enkulturace. Správně fungující rodina, jejíž hodnoty a normy souhlasí s hodnotami 

a normami většiny společnosti, je ideálním prostředím pro úspěšnou socializaci 

svých potomků. V reálném světě však rodina jako socializační činitel musí soupeřit 

s mnoha často i silnějšími vlivy, kterými jsou především vrstevnické skupiny a 

média. 

V poslední době se rodina musí potýkat s mnoha problémy. Jedním z nich je 

nízká míra sňatečnosti, mnoho dětí se rodí mimo manželství. Při výběru partnera 

působí několik faktorů. Volba partnera může znamenat zachování homogamie 

(stejné vzdělání, stejný věk, stejný etnický původ atd.), nebo naopak heterogamní 

soužití. Společně s poklesem sňatečnosti stoupá množství párů, které pro řešení 

svých problémů volí rozvod. Česká republika se v míře rozvodovosti pohybuje 

v čele evropských statistik. Příčin rozvodů se dá najít hned několik, patří k nim 

vyšší zaměstnanost žen, úroveň vzdělání, i délka manželství. Rozvod se dá rozdělit 

na tři období – předrozvodové, rozvodové a porozvodové, přičemž všechny mají 

silně negativní dopad na vývoj dítěte.  

Trend singles se vyskytuje v podstatě ve všech zemích západního světa. Jedná 

se o osoby, které mají nulovou reprodukční strategii, a většinou žijí sami a jsou více 

či méně ekonomicky soběstační. Vysoké procento z celkového počtu všech rodin 

v České republice tvoří také rodiny neúplné. Tyto rodiny vznikají jako důsledek 

rozvodu partnerů, úmrtím jednoho z partnerů, případně rozhodnutím matky nežít 

s otcem dítěte. Nutno říci, že Česká republika není v tomto jevu výjimkou, podobné 

výsledky výzkumů se objevují také například v severských zemích. Negativní 

dopad na socializaci dítěte je zde zcela očividný, v průběhu dětství a dospívání 

chybí výrazná mužská osoba, která by poskytla vzor pro hraní rolí. 

Také spolupráce rodiny a školy není na potřebné úrovni. Častější komunikace a 

větší zapojení rodičů by nepochybně pomohlo vyřešit řadu problémů, ať už se jedná 

o záškoláctví nebo šikanu. Proces socializace by byl v případě lepší spolupráce 

rodiny a školy mnohem úspěšnější především v případech, kdy dítě pochází 
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z odlišných socioekonomických nebo kulturních podmínek. Úzké vazby rodin se 

školou by sehrály důležitou roli tak v oblasti motivace žáků, pozitivní postoj rodičů 

by upevnil kladný vztah dětí ke škole. Specifickou roli pak rodina hraje především 

v oblasti sociálně-patologických jevů a jejich prevenci. Nevhodné rodinné prostředí 

přispívá ke vzniku výchovných problémů, dítě je často členem asociálních part, 

případně se dopouští delikventního chování. 

Vliv na delikventní chování dětí a mládeže má několik faktorů. Ty se dělí na 

individuální, psychosociální a sociální. V rámci sociálních faktorů je rozhodující 

právě rodina, a také škola spolu s vrstevnickými skupinami a prostředím, ve které 

dítě vyrůstá. Cestou k předcházení delikventního chování jsou dobré vztahy s rodiči 

a pozitivní a vřelá atmosféra v rodině. Toho ovšem často není dosaženo, problémem 

může být například alkoholismus v rodině, nevhodné trávení volného času, 

agresivita a násilné chování rodičů, stejně jako nepřítomnost otce v rodině. Je 

nezbytné posilovat vztahy mezi rodiči, uplatňovat vhodný a konzistentní styl 

výchovy a zprostředkovat dětem vhodné vzory v rodině i mimo ni. 

V této diplomové práci jsem chtěla poukázat na proměny, kterými prošla česká 

rodina, a především na dopady těchto změn na socializaci dítěte. Vývojové změny, 

kterými česká rodina prochází, nejsou ve většině případů pozitivní. Dochází 

k mnoha situacím, které mají negativní dopad na socializaci mládeže. Tento 

problém nemusí být ještě viditelný na zbytku české společnosti, ale v průběhu 

příštích let se v návaznosti na tuto nevyhovující situaci českých rodin mohou 

objevit další, i vážnější problémy. 

Při psaní této diplomové práce jsem vycházela především z literatury mnoha 

odborníků na danou problematiku, především z knih profesora Iva Možného, 

docenta Tomáše Katrňáka a skupiny brněnských sociologů, v čele s profesorem 

Rabušicem. Část informací a výsledků výzkumů pocházela z internetových zdrojů, 

především z webových stránek SOCIOWEB, jež spadá pod Sociologický ústav 

Akademie věd České republiky. 
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1. Rodina a její funkce ve spole čnosti 

Ivo Možný ve své knize Česká společnost (2002) definuje rodinu jako 

„způsob péče o reprodukci druhu…“ (str. 21). Podoba rodiny se měnila spolu 

s rozvojem a vývojem celé společnosti, vždy zobrazovala poměry, které v daném 

společenském celku panovaly. Náhlá změna, která zasáhla celou společnost na 

konci 20. a na počátku 21. století, způsobila i proměnu tradičního uspořádání rodin. 

Největší změna se zcela jistě týkala přenesení některých základních práv a 

povinností členů rodiny na stát. Týká se to především ochrany rodiny, výchovy 

potomků, ale také péče o zdraví (zdravotní pojištění), sociální a ekonomické 

zajištění (různé formy finanční podpory – sociální dávky) atd.   

Další změny se týkaly odkladu vstupu do manželství a výrazného zvýšení 

stupně rozvodovosti. Všechny tyto změny se samozřejmě staly předmětem 

zkoumání, ať už z pohledu práva, psychologie nebo především sociologie, kde 

můžeme jmenovat například projekt Rodina a reprodukční procesy, realizovaný 

profesorem Ivem Možným.  

V západním světě se tyto trendy začaly objevovat již v šedesátých letech, a 

to především ve Švédsku a Dánsku. Zhruba do roku 1964 se manželství opět stalo 

referenční hodnotou. V mnoha evropských zemích (Velká Británie, Belgie, 

Nizozemí, Švýcarsko atd.) byly zakládány rodinné poradny, hodnota manželského 

páru, potažmo rodiny byla ceněna velmi vysoko. K problematice manželského a 

rodinného soužití se přidala i emancipační tendence evropských žen a snaha 

vytvořit manželskou dvojici co nejvíce egalitární. (SULLEROTOVÁ, 1998, str. 18).  

 Co se týče porodnosti, ta byla v Evropě v letech 1946-1964 na poměrně 

vysoké úrovni. Na jednu ženu tehdy připadalo více než 2,5 dítěte. Tento baby boom 

zasáhl i tehdejší Československo, kdy v roce 1946 připadlo na jednu ženu 3,2 dětí. 

Děti si pořizovaly hlavně ženy mladší dvaceti čtyř let, ženy nad věkovou hranicí 

třiceti let pak naopak rodily minimálně, kdy například Švédky přestaly rodit 

v sedmadvaceti letech. Také v Čechách se projevil tento trend mladých matek, kde 

stoupla především plodnost žen ve věku sedmnácti až dvaceti let, přičemž absolutní 

prvenství měly ženy ve věku jednadvacet až čtyřiadvacet let. (SULLEROTOVÁ, 

1998, str. 20-21).   
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Od padesátých let dvacátého století dochází v zemích bývalého sovětského 

bloku k nárůstu rozvodovosti. Zatímco v roce 1950 bylo rozvedeno zhruba jedno 

manželství z deseti, v roce 1965 už se rozvedlo jedno manželství z pěti (tzn., že 

míra rozvodovosti se pohybovala na úrovni 20%). V roce 1970 se pak tato hranice 

ustálila na 25%. Ženy také velmi často podstupovaly proceduru potratu, takže počet 

dětí na jednu ženu klesl v padesátých letech z čísla 2,6 na 2,1. (SULLEROTOVÁ, 

1998, str. 24-25).  

V roce 1964 dochází ke zvratu, který ovlivní plodnost i sňatkovost většiny 

evropských zemí. Za jeho příčinu bývá označována změna hodnot a postojů ve 

společnosti, kdy je velká váha přisuzována jednotlivci. Žena se navíc stala 

„rovnoprávným a autonomním právním subjektem vedle něj.“ (míněno vedle 

mužů). (SULLEROTOVÁ, 1998, str. 40).  

Natalita začala klesat téměř ve všech státech Evropy (např. v Německu, 

Španělsku, Dánsku, Francii, Portugalsku atd.) včetně Československa a dalších 

zemí sovětského bloku. V těchto posledně zmíněných zemích však má tento trend 

kořeny již v padesátých letech. Průměr dítěte na jednu ženu v roce 1967 pak klesl 

dokonce až na číslo 1,7. (SULLEROTOVÁ, 1998, str. 35). Od tohoto okamžiku 

začíná mizet model velké rodiny, tedy takové, kde jsou alespoň tři nebo více dětí. 

Naopak vzniká model, klasický pro většinu Evropy i pro Českou republiku, kterým 

je rodina se dvěma dětmi, následován v četnosti výskytu rodinou s jedním dítětem. 

Tento trend se projevuje v České republice i v dnešní době. V roce 2001 tvořily 

rodiny se dvěma dětmi 47,4% všech rodin u nás, rodiny s jedním dítětem pak 

tvořily 43,4%. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 32) 

„Budeme se tedy setkávat: 

• s lidskými životy rozkouskovanými na množství různých období 

života ve dvou a rozchodů přerušovaných obdobími samoty, během 

nichž nebude možné vytvořit žádnou rodinnou buňku; 

• s jádrem stabilních a trvalých rodin, většinou sezdaných a normálně 

„biparentálních“, jak se dnes tak okázale říká: v těchto rodinách 

omezené velikosti bude slábnout snaha po rovnosti, natož po 

nerozlišování obou pohlaví; nakonec se to projeví ústupem otců 

zcela do pozadí a značnou převahou matek. Feministky usilovaly o 

emancipaci při výkonu povolání a v kulturním i veřejném životě a 

paradoxně dosáhly největších úspěchů právě v oblasti, kde ji nijak 



10 

moc nehledaly: v rodině. Tak se stalo, že ženy nejen jako jediné 

rozhodují o svém mateřství, ale také že ve velké míře převzaly úlohu, 

kterou dříve u dětí hrávali otcové – aniž otcové převzali role 

mateřské. 

• s ohromným množstvím dětí vyrůstajících pouze s jedním z rodičů a 

více méně odříznutých od druhého (většinou otce) i od prarodičů 

z jeho strany. Zažijí nejrůznější fáze: samy s matkou, v péči babičky, 

v domácnosti nově vytvořené kolem matky, na návštěvě u znovu 

ženatého otce, budou vychovávány chvíli jen samy, chvíli 

s nevlastními sourozenci, chvíli s dítětem z předchozího svazku 

nového partnera rodiče, u něhož žijí atd. Jsem v pokušení říci, že na 

nich, na jejich tužbách a reakcích bude záviset rodina příštího století. 

(SULLEROTOVÁ, 1998, str. 58).  

V České republice tedy postupně mizí model rodiny, kdy otec je jediným 

živitelem a matka se stará o domácnost. Podle některých odborníků navíc začíná 

doma i ve veřejném životě přibývat ženského prvku a některé typicky mužské role 

jsou dnes zastávány i ženami (ženy pilotky, ženy v armádě, ženy v politice). Dříve 

byli ideální muži obecně charakterizováni jako vzdělaní, nezávislí, silní, úspěšní, 

odhodlaní k okamžité a rázné akci. K těmto stereotypům také patří představa, že 

muži jsou racionální a dokáží ovládat své emoce, na rozdíl od žen, které jsou 

iracionální a emociálně založené. (ŠMÍDOVÁ, 2003, str. 159).  

Po průmyslové revoluci a v souvislosti se změnou tradiční společnosti na 

společnost moderní byly především rodiny ze středních vrstev společnosti nuceny 

přizpůsobit se nově vzniklým podmínkám. Změnila se nejen životní dráha mužů a 

žen, ale především také jejich vzájemný vztah. Dřívější komplementárnost 

mužských a ženských rolí se proměnila v polaritu. Komplementární rozdělení 

mužské a ženské práce, jejich úkolů i nástrojů bylo dokonale propojeno a vše do 

sebe zapadalo. Teprve pokud obě pohlaví jednala v součinnosti, mohlo být 

dosaženo cíle. Polarita je však odlišná. Rozdíly mezi pohlavími zde nehrají příliš 

důležitou roli, v podstatě jediný důležitý rozdíl spočívá ve schopnosti rodit děti a 

kojit je. V polárním pojetí jsou role mužů a žen téměř zastupitelné, co zvládne jedno 

pohlaví, zvládne i druhé. (Samozřejmě toto tvrzení se netýká již zmíněného rození a 

kojení dětí. Dále sem patří také emoční role matky, která má přes veškerou snahu 

otců nezastupitelnou a nenahraditelnou roli ve vývoji dítěte. Stejně tak autorita otce 
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je důležitým výchovným prvkem, který zajišťuje rovnoměrný a vyrovnaný proces 

socializace dítěte). Přijetí tohoto pojetí, které proniklo i do sféry rodinného života, 

mělo za následek zrušení „dominance podle rodové příslušnosti a zánik teritoriality 

rodově determinované.“ (MOŽNÝ, 1990, str. 103). 

Všechny tyto prvky samozřejmě mají velký vliv na socializaci dítěte. Dříve 

jasně vymezené hranice mezi rolemi, které může zastávat pouze muž nebo pouze 

žena, nejsou v dnešní době již tolik přísně vymezeny. Tato situace je samozřejmě 

náročná pro celou rodinu. Nejčastěji se objevují dvě řešení. Muž se může snažit za 

každou cenu si udržet své dominantní postavení. Dává to najevo co nejčastější 

ukázkou své moci a převahy, což velmi často ústí v případy domácího násilí. Nebo 

naopak muži nezbude nic jiného, než se současné situaci přizpůsobit a asimilovat se 

do rolí, které mu dříve byly cizí. Muži na mateřské dovolené jsou nejnovější 

změnou v tomto směru. Otec, který pečuje o své potomky, je dnes nejen důležitou 

alternativou pro výchovu dětí a provoz domácnosti, ale je také nezbytnou změnou 

pro zachování manželství, respektive partnerství. Toto se dá považovat za důsledek 

dvoukariérového manželství, kdy jsou oba rodiče zaměstnaní a domácí práce a péče 

o děti je tak obstarávána oběma partnery. Je ovšem důležité, že tato změna 

nespočívá ve výměně rolí, které muž a žena v rodině zastávají, ale jde spíše o 

změnu, ve které si muž ke svým rolím přibere ještě role partnerky. Muži, kteří toto 

rozhodnutí přijmou, musí být zralými jedinci, jistí si svou identitou a nesmí mít 

pocit, že by tyto nové role nějakým způsobem ohrožovaly jejich mužství. V dnešní 

době jsou však velmi častou reakcí negativní názory ostatních mužů. Stereotypní 

vzorce chování jednotlivých pohlaví se stále předávají z generace na generaci a 

negativně ovlivňují rozhodnutí dalších mužů aktivněji a ve větší míře se zapojit do 

péče o děti. Obecně se očekává, že se do aktivního rodičovství zapojí především 

muži ze středních vrstev společnosti, kteří mají flexibilnější představy o vhodných a 

přijatelných rolí jednotlivých pohlaví. (ŠMÍDOVÁ, 2003, str. 159 - 174) 

Nicméně Petr Šmolka, prezident asociace manželských a rodinných poradců, 

před tímto trendem také varuje. Podle jeho teorie mají v sobě muži i ženy vrozené 

určité archetypy, představující muže jako přirozenou autoritu, imponující vzor. 

Ženy v sobě naopak mají vrozený archetyp pečující hospodyně. Tyto archetypy jsou 

v nás dle Petra Šmolky silně zakořeněny, ženám tak nemusí vyhovovat muž 

pečující o domácnost a muž může mít i silné negativní pocity proti profesně i 

společensky úspěšné ženě. (ŠMOLKA, 1999).   
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I přesto nelze říci, že by se rodina měla vrátit zpět do starých kolejí, které 

byly více ve shodě s přírodou nastavenými archetypy. To zcela jistě není možné, 

nicméně je třeba tuto situaci řešit. Ideální řešení však zcela jistě nepřijde v několika 

následujících let, společnost se se změnami v pojetí rodiny bude vyrovnávat ještě 

velmi dlouho. Petr Šmolka jako možné řešení vidí větší podíl angažovanosti mužů 

na volném čase rodiny. Zde se však dle mého názoru dostáváme do bludného kruhu. 

Je velmi těžké vést uspokojivý rodinný život, pokud není dostatečně zajištěna 

materiální stránka rodinného života. Vzdělávací instituce a úřady mající na starosti 

správný vývoj dětí po rodičích vyžadují, aby se zcela věnovali rozvoji své rodiny, 

tento druh aktivit však stát podporuje zcela nedostatečně. 

Negativním vývojem rodinného života se zabývá také Národní koncepce 

rodinné politiky z roku 2005. Autoři zde zdůrazňují, že česká rodina slábne. Na 

prosperitě rodiny však závisí prosperita celé společnosti, respektive její udržitelný 

rozvoj. Nesoudržná společnost je více ohrožena politickými konflikty, stejně jako 

neúměrně vysokými náklady v rovině ekonomické i sociální. Autoři této zprávy 

dále zdůrazňují, že péče o dítě, stejně jako jeho výchova nesmí a nemůže být 

ponechána pouze v rukách jeho rodičů. Stát zde musí sehrát aktivní roli. Jedná se o 

investici, která sice není okamžitě návratná, nicméně nezbytná. Společnosti se 

nevyplatí okamžitě, ale až za generace.  

Existují tři základní okruhy problémů, které se musí co nejdříve vyřešit. 

Prvním z nich je zcela neodpovídající postavení rodiny jako specifické sociální 

jednotky v celé společnosti. Její důležitost byla zcela zatlačena do pozadí. 

Materiální nezbytnost dítěte v rodině se přesunula do oblasti emocionální, avšak i 

zde se objevily některé prvky, umožňující jisté emocionální uspokojení 

nesouvisející s dítětem (studium, zájmy, cestování, seberealizace). Některé funkce 

rodiny, například funkce biologicko – reprodukční ve formě tvorby lidského 

kapitálu a další, nejsou dostatečně oceněny, což znehodnocuje rodiny s dětmi oproti 

bezdětným párům. Co je ještě více alarmující, rozhodnutí mít dítě není veřejností 

bráno jako rozhodnutí prospěšné všem, ale pouze jako projev svobodné vůle 

budoucích rodičů. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 11) Je třeba vrátit rodině její 

původní postavení, kdy tato primární společenská skupina byla brána jako jedna 

z nejvyšších hodnot a zaměřit se také na to, aby i lidé znovu začali vnímat její 

důležitost. 



13 

Dalším důležitým krokem je vytvoření příznivějších ekonomických 

podmínek pro život rodiny. V dnešní době se již v podstatě nevyskytují rodiny 

s větším počtem dětí. Zatímco v roce 1961 byly tři děti vychovávány v 12,5% 

z celkového počtu rodin, v roce 1991 to bylo 9,8% a v roce 2001 již jen 7,7%. 

S počtem čtyř a více dětí v rodině je situace ještě mnohem horší. Zatímco v roce 

1961 se tyto rodiny vyskytovaly v 5,7% případů, v roce 1991 to bylo 1,6% a v roce 

2001 již jen pouhých 1,5%. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 32) V našem státě 

se nejčastěji vyskytuje model dvoudětné rodiny. Pokud se v rodině vychovává tři a 

více dětí, pak jde většinou o situaci, kdy si oba partneři přivedou své potomky 

z předchozích vztahů. Dále se model rodin s větším počtem potomků vyskytuje u 

rodin s odlišným demografickým chováním (Romové, věřící, lidé se základním 

vzděláním). (ŠALAMOUNOVÁ, 2006, str. 61).  

V roce 2001 provedla Petra Šalamounová šetření, při kterém mimo jiné 

zjišťovala důvody, proč si manželé nechtějí pořizovat více dětí. Ve svém příkladu 

se omezím na kategorii od 18 do 29 let. Jako nejčastější důvody byly uváděny: 

nedovoluje to zdravotní stav (68%), můj partner (má partnerka) nechce mít (další) 

dítě (68,1%), příliš se obávám toho, jaká budoucnost by moje děti čekala (61,69%), 

žiji sám(a) a nemám stálého partnera (56,3%), (další) dítě by stálo příliš mnoho 

(51,1%) atd. (ŠALAMOUNOVÁ, 2006, str. 64) 

Třetí okruh problémů je zcela jistě nejnáročnější, co se týká možného řešení. 

Jedná se o problémy lhostejnosti společnosti vůči rodině, kdy „české rodiny nemají 

svého mluvčího s dostatečnou výbavou společenského vlivu. Neexistence velkých 

svépomocných rodinných organizací a malý vliv jejich prorodinných společenských 

subjektů se spolupodílely na tom, že oslabení přirozených funkcí rodiny v náhle 

vzniknuvším prostředí tržní ekonomiky a samosprávné demokracie bylo větší než 

ve srovnatelných zemích, jako je Maďarsko a Slovensko.“ (Národní koncepce 

rodinné politiky, 2005, str. 6) Je třeba zásahu státu, aby tato sociální skupina 

přestala být na ústupu. 

Cíle rodinné politiky našeho státu se pohybují jak v obecné, tak v konkrétní 

rovině. Základním cílem je samozřejmě vytvořit příznivější klima pro zvýšení 

porodnosti a počtu sňatků. 

K obecným cílům Národní koncepce rodinné politiky z roku 2005 dále patří: 

1. „Posunout vytváření všestranně příznivých podmínek pro rodinu 

do centra trvalé pozornosti politické i správní reprezentace země. 
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2. Posilovat vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její 

funkčnost a stabilitu především u dnešní mladé generace a 

následujících generací, mimo jiné podporou výchovy 

k partnerství, manželství a rodičovství. 

3. Posilovat ekonomickou a sociální suverenitu rodin a jejích členů 

na trhu práce prostřednictvím daňového systému a systému 

sociálního zabezpečení (s důrazem na služby pro rodiny) tak, aby 

byla schopna plnit svoji úlohu ve všech obdobích svého 

vývojového cyklu a vůči všem svým členům. 

4. Koncipovat a rozvíjet rodinnou politiku jako dlouhodobou 

celospolečenskou aktivitu koordinovanou veřejnou správou za 

účasti občanského sektoru, komerčního sektoru, odborníků, 

médií a široké občanské veřejnosti. 

5. Podpořit koncipování účinné rodinné politiky rozvíjením 

výzkumu poskytujícího dostatek poznatků o aktuálních a 

perspektivních potřebách rodin a vhodných způsobech jejich 

uspokojování.“ (str. 9) 

Z ekonomického hlediska je největším problémem dnešní situace rodiny 

finanční znevýhodnění rodin s větším počtem dětí. I když tato rodina společnosti 

v podstatě poskytuje větší lidský kapitál, není toto materiálně ani finančně 

ohodnoceno. Rodiny s dětmi jsou určitým způsobem znevýhodněny oproti rodinám 

s jedním dítětem nebo dokonce oproti svobodným jedincům. Následkem této 

situace je samozřejmě pokles porodnosti, respektive odsunutí mateřství, a tudíž 

menší počet dětí. Řešením by zcela jistě byla propracovanější, respektive 

pozitivnější sociální politika státu vůči rodinám s větším počtem dětí. Dále je nutné 

také vytvořit takové podmínky, aby možnost pořídit si dítě nebyla luxusem. 

Při shrnutí všech těchto poznatků je zcela jasné, že stát musí mít zájem na 

podpoře rodiny a nemůže jen tak přecházet problémy, které se poslední době 

objevily. Otázka rodiny se často objevuje také ve volebních programech největších 

českých politických stran. Konzervativní strany (KDU-ČSL) označují rodinu jako 

základ státu, vytvářejí také sociální prostředí a snaží se o stimulaci rodinného 

života. ČSSD (strana levého středu) ve svém volebním programu do Poslanecké 

sněmovny ČR 2009 uvádí, že jedním z jejích cílů je snaha, aby „se lidé nebáli mít 

více dětí a aby měli jistotu, že jejich děti mají šanci na dobré vzdělání a lepší 
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pracovní místa.“(str. 1) Podporu rodiny pak uvádí jako jedenáctý bod ve svém 

seznamu závazků. Dle pohledu ČSSD vláda pravicových stran znevýhodnila rodiny 

středních tříd a naopak zvýhodnila především příslušníky tříd vyšších. Rodiny byly 

znevýhodněny systémem zdravotnických poplatků, DPH, uvolněním regulovaného 

nájemného, stejně jako inflací. Je třeba, aby se každá rodina dostala své finance 

zpět, a to například ve formě dětských přídavků, možností vyšších daňových 

odpočtů, společným zdaněním manželů atd. (str. 21) K obecnějším cílům patří také 

znovuzavedení novomanželské půjčky, ve kterém by se promítl i počet dětí, které 

rodina má, v podobě možných odpočtů za každé dítě. (str. 5) 

Pravicově orientovaná strana ODS samozřejmě nenabízí tolik možností 

v otázce sociálních dávek jako středolevicová ČSSD. K jejímu volebnímu programu 

z roku 2009 (Řešení pro rodinu) patří sliby jako podpora zřizování firemních, 

obecných a jiných nestátních miniškolek, zajištění vzdělávacích kurzů pro 

profesionální pečovatelky o děti do šesti let, prosazení zavedení „otcovské“ 

dovolené po dobu jednoho týdne v prvním šestinedělí dítěte, ale také zvýšení 

daňových slev, daňovými bonusy a snížení sociálního pojištění. (str.1-2). 

KDU-ČSL je stranou navazující na křesťansko-demokratické tradice, 

prosazuje tedy základní křesťanské a konzervativní hodnoty. Mezi ně patří 

samozřejmě také rodina. Volební program KDU-ČSL pro rok 2009 zdůrazňuje 

význam rodiny jako základ zdravé společnosti. Děti pak vidí jako budoucnost a 

nejlepší investici naší společnosti. Dobrá politika je pro tuto stranu také dobrou 

politikou hospodářskou. K cílům této strany patří především zvýšení natality, ke 

které je možno se dopracovat prostřednictvím funkčního systému rodinné politiky. 

K obecnějším cílům patří zvýšení společenského ocenění rodiny, spravedlivá 

daňová politika vůči rodinám a spravedlnost pro rodiny s dětmi v odvodech do 

důchodového systému. K velmi zajímavým cílům KDU-ČSL patří snaha prosadit 

zásadu, dle které by každý zákon, týkající se státní správy a samosprávy, byl 

povinně zhodnocen a zvážen dle svého vlivu na rodinu. Stejně jako ODS, i tato 

strana podporuje vznik firemních školek, jejichž vytvoření a provoz by byl 

financován z fondů Evropské unie. K návrhům, v nichž se silně promítá křesťanské 

pojetí, patří snaha vytvořit síť komunitních center, center pro rodiny atd. 

K nejodvážnějším snahám pak rozhodně patří návrh zřídit ministerstvo pro rodinu. 

(str. 10) 
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Rodinná politika je v Národní zprávě o rodině z roku 2004 definována jako 

„soubor činností a opatření státu (resp. orgánů veřejné moci), která vědomě směřuje 

k uznání a podpoře výkonu rodinných funkcí ve společnosti včetně finanční i 

nefinanční kompenzace nákladů na ně vynaložených, a to při současném vymezení 

sociálních forem, na něž se tato opatření vztahují.“ (str. 12) Je důležité zdůraznit, že 

stát nehodlá podporovat pouze jedinou funkci rodiny, ale komplexně rozvíjet 

všechny její přirozené funkce. 

Důraz však musí být kladen na určitou míru autonomního postavení rodiny 

ve státě. Stát může do této soukromé oblasti zasahovat pouze do určité míry, která 

bude stanovena příslušnými předpisy. I když stát má právo a v podstatě i povinnost 

podílet se na výchově dětí, je to rodina, kdo za tuto činnost nese hlavní 

zodpovědnost.  

Je jisté, že podpora rodiny státem je důležitým krokem vpřed při snaze 

vyřešit momentálně v podstatě kritické postavení rodiny ve společnosti. Pokud se 

společnost chce dál rozvíjet a záleží jí na jejím udržitelném rozvoji, je třeba pečovat 

především o další generace. Socializace dítěte probíhá v kontaktu s druhými lidmi, 

proto není možné toto prostředí podcenit. Právě rodina jako taková má obrovský 

vliv především v prvních obdobích tohoto procesu. V dnešní době se však objevují 

mnohé překážky, které tomuto vývoji zabraňují. Jedná se samozřejmě o změnu 

situace po revoluci v roce 1989, vzestup zaměstnanosti žen a změna rolí mužů 

v rámci rodiny. Dětem často chybí mužský vzor, a to v rodině, ale i ve sféře 

veřejného života. 

Pokud se však na tento problém díváme z obecnějšího hlediska, je třeba 

vyřešit především problém stále menší schopnosti dospělých lidí v České republice 

založit a udržet dobře fungující rodinu, která by byla schopna zvládat všechny své 

přirozené funkce. Je tedy velmi významným krokem vpřed, že se náš stát rozhodl 

věnovat velkou část své pozornosti rodinné politice. V roce 2005 byla vypracována 

Národní koncepce rodinné politiky. Nutnost jejího vypracování byla dána 

především faktem, že v České republice sice existují opatření na podporu rodiny, 

její efektivita je však minimální. K základním cílům patří mimo jiné vytvoření 

dostatečného prostoru pro svobodu jedince týkající se rozhodování v záležitostech 

rodinného života. (KOCOURKOVÁ, 2006, str. 121) 

 Součástí rodinné politiky je také otázka bytové politiky. Už od 90. let je 

samostatné bydlení jedním z nejdůležitějších faktorů pro uzavření manželství a 
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narození dítěte. Výzkum ukázal (Biografický výzkum mladé generace 2002, J. 

PALONCYOVÁ, IN: ETTLEROVÁ, MATĚJKOVÁ, PALONCYOVÁ, 2003, str. 

214), že pokud spolu začne pár bydlet ve vlastní společné domácnosti, pak je o 40% 

vyšší pravděpodobnost, že se vezmou, než když spolu začnou žít u rodičů nebo 

v podnájmu, respektive pronájmu. (ETTLEROVÁ, MATĚJKOVÁ, 

PALONCYOVÁ, 2003, str. 214) 

ČSSD ve svém volebním programu do Poslanecké sněmovny ČR 2009 

uvádí následující kroky v oblasti bytové politiky: dostupnost přiměřeného bydlení 

pro všechny generace, tzv. novomanželské půjčky pro manžele, kterým ještě nebylo 

40 let a také s odpočtem dle počtu dětí. Tato půjčka by umožnila párům získat nový 

byt nebo si zrekonstruovat byt starší. Samozřejmostí pak je podpora stavebních 

spoření a hypoték s možností refinancování v případě platební neschopnosti. (str. 

23) 

ODS pak ve svém volebním programu pro rok 2009 (Řešení pro rodinu, str. 

2) propaguje čerpání finančních zdrojů z fondů Evropské unie, výstavbu 

startovacích bytů pro mladé rodiny a spravedlivou deregulaci pro všechny. Co se 

týká stavebního spoření a hypoték, stát by měl na oboje přispívat. 

Volební program KDU-ČSL pro rok 2009 taktéž přichází s myšlenkou 

startovacích bytů pro mladé rodiny, ale také s myšlenkou rozvoje bydlení na 

venkově, což by mělo podpořit především generační soužití. K hlavním bodům patří 

také rozvoj bydlení v nájemních a družstevních bytech. (str. 21) 

Rodinná politika v rámci Evropské unie nemá své pevné zastoupení 

v kompetencích EU, naopak zůstává plně v kompetenci členských států. Promítá se 

však do ostatních oblastí politiky, z příkladů můžeme uvést oblast sociální politiky. 

Ta je společná všem členským státům, které mají za povinnost postarat se i o rodiny 

pracovníků, které přišly do jiného členského státu na základě volného pohybu 

pracovníků. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 214) 

 Pokud tedy tato unikátní sociální skupina nebude mít dostatečnou podporu, 

nebudou správně probíhat ani procesy v rodině se odehrávající. Nebude možné 

vychovat jedince, který se dokáže sžít se společností a orientovat se v ní, pokud 

společnost nebude nejprve schopna zajistit mu fungující rodinu, kde by se vše 

naučil. 
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1.1. Rodina jako specifická sociální skupina 

Rodina je specifická sociální skupina, v ideálním případě splňující mnoho 

funkcí. Je dost těžké vymezit rodinu jasnou a stručnou definicí. Přesto například 

Sociologický slovník (JANDOUREK, 2001, str. 206) nabízí tuto definici: „Forma 

dlouhodobého solidárního soužití osob spojených příbuzenstvím a zahrnující 

přinejmenším rodiče a děti….“. Další definici můžeme nalézt také v knize 

Psychologie rodiny (SOBOTKOVÁ, 2001, str. 22): „Rodina je skupina lidí se 

společnou historií, současnou realitou a budoucím očekáváním vzájemně 

propojených transakčních vztahů. Členové jsou často (ale ne nutně) vázáni 

hereditou, legálními manželskými svazky, adopcí nebo společným uspořádáním 

života v určitém úseku jejich životní cesty. Kdykoli mezi blízkými lidmi existují 

intenzivní a kontinuální psychologické a emocionální vazby, může být užíván 

pojem rodina, i když jde např. o nesezdaný pár, o náhradní rodinu atd.“  

Ve druhé citované definici je velmi jasně viditelný posun, ke kterému 

společnost dospěla během posledních dvaceti let dvacátého století. Dříve 

odsuzovaná realita nesezdaných, přesto rodičovských párů je dnes již běžným 

jevem. I to je jeden z posunů, ke kterým v rámci společnosti došlo. 

Citová pouta nebyla vždy základní vazbou v rodině. Alespoň tak nebyla 

uznávána vědou, a to až do přelomu 17. a 18. století. Důslednější studium této 

specifické sociální skupiny se začalo rozvíjet po vzniku sociologie jako 

samostatného vědního oboru, nejvíce pak v 19. století. V dnešní době je rodina 

studována velmi podrobně, v posledních několika desetiletích došlo k mnohým 

změnám a vývoji trendů, které nabízí stále mnoho neprobádaných oblastí.  

Již v pravěku se lidé sdružovali do skupin. Je vědecky dokázáno, že tyto 

skupiny byly pokrevně spřízněné. Většinou se jednalo o klanovou příslušnost, 

původ se odvíjel od mytického předka, který daný klan založil. Stejně jako v dnešní 

rodině i v pravěku existovaly některé základní funkce rodiny, jako je funkce 

ekonomická a biologická. Byla stanovena pravidla ohledně sňatků, rodiče učily své 

děti společenskému chování. Je vidět, že tyto funkce přetrvávají do dnešní doby, 

změnily se jen jejich formy.  

S rozdělením stylu života na lovce a sběrače nutně došlo také k rozdělení 

povinností dle pohlaví. Během putování za potravou šel muž v čele výpravy, 

přičemž k jeho povinnostem patřilo také obstarávání potravy. Ženy pak měly na 
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starosti především potomky. Toto dělení se uplatňovalo po celá staletí, dnes však 

právě zde dochází k největším změnám. Evropská kultura byla vždy pokládána za 

kulturu maskulinní, zaměřenou na výkon a agresivní (MATOUŠEK, 1997, str. 21).  

Počet dětí se až do doby novověku držel na velmi malém počtu. V době společností 

lovců a sběračů nebylo možné zvládnout transport více dětí. Jejich počet na jednu 

rodinu se zvýšil teprve v období neolitické revoluce, kdy se rodina usadila na 

jednom místě a založily tak trvalá sídla. Nicméně úmrtnost dětí byla i tak velmi 

vysoká a mnohé z nich se nedožily dospělosti.  

V antickém období byly rodiny rozděleny na rody. Ty byly dle evropské 

tradice silně patriarchální, mužům byla vedle manželek tolerována i konkubína, 

opačně to však bylo zcela vyloučeno. I u klasických filozofů té doby, jako byl 

Platon nebo Aristoteles, se řešila otázka role rodiny ve společnosti. Zatímco 

Aristoteles trval na tom, že rodina skládající se z manželského páru a jejich dětí je 

základem a srdcem celé společnosti, Platon o tom zcela přesvědčený nebyl. 

Navrhoval dokonce, aby ženy neměly jednoho stálého manžela, ale aby žily se 

všemi a děti neměly jasně určeného otce. Výchova a hlavně vzdělání pak bylo 

poskytnuto všem dětem, bez ohledu na jejich původ.  

Při historických výzkumech však bylo zjištěno, že v antické společnosti byl 

sňatek nařízen všem mužům (příkladem může být městský stát Sparta). Ženy se 

vdávaly velmi mladé, obvykle v době puberty, muži okolo třiceti let. Podřízené 

postavení žen v antických polis a později v římské republice položilo základy další 

evropské tradici. S krizí římské republiky se ženy postupně dostávaly do 

významnějších pozic, ale jejich emancipační snahy se plně projevily až 

v devatenáctém století.  

V 5. století se usadily první kmeny i na budoucím českém území. Jednalo se 

o kmeny slovanské, které žily na malých hradištích. I zde se vyskytovala přísně 

patriarchální rodina. Výjimkou nebyla ani polygynie, která představovala výsadu 

mužů s významným postavením. Cizoložství u žen však bylo přísně trestáno. Před 

svatbou se sice nevyžadovala nevinnost nevěsty, po svatbě se však společnost na 

jakékoliv tendence tohoto typu dívala velmi negativně.  

Především ve vyšších vrstvách společnosti se stal sňatek předmětem 

vyjednávání a politiky, sňatky z lásky se považovaly za něco nevítaného. Počet dětí 

narozených do šlechtických rodin samozřejmě stoupal. Čím více dětí, tím větší 

šance získat moc. Dospělosti se navíc nedožila velká část z narozených dětí. 
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Poněkud odlišná situace však byla u spodních vrstev společnosti, kde se narození 

více dětí rozhodně nevítalo, už proto, že bylo velmi těžké je vše uživit a často se 

objevovaly hladomory.  

Faktem je, že bez příslušnosti k té či oné rodině, člověk v podstatě 

neexistoval. Nebylo důležité kým je, ale z jaké rodiny pochází. Nukleární rodiny 

byly nahrazeny soužitím širších rodin, běžná byla vícegenerační rodina.  

V 18. století se velmi pomalu, avšak kontinuálně, začíná rozpadat 

nezměnitelná idea patriarchální rodiny. V 19. století se boj o rovnost žen rozhořel 

ve Francii i Velké Británii. Politický vývoj, především tedy obě světové války, tento 

proces výrazně urychlily. S rozvojem průmyslu se rodiny stěhovaly do měst, byla 

zavedena povinná školní docházka, čímž rodiny částečně ztratily dříve neomezenou 

moc nad svými dětmi. Rodina byla před nástupem průmyslové revoluce zakládána 

spíše z důvodů ekonomických, než emočních. Rodina jako hospodářská jednotka 

byla s dalším vývojem společnosti zatlačována do pozadí. Naopak, výrazně do 

popředí se dostala funkce tvorby domova. Domácnost přestává být subjektem 

produktu, stále více se stává zdrojem materiálních statků. Také otázka sňatků se 

měnila. Sňatek přestával být věcí ekonomicky, mocensky či stavovsky motivované 

dohody, ale stával se důsledkem emoční volby. Mnoho povinností a práv rodiny 

(především co se týče otázek vzdělávání) bylo přeneseno na stát a veřejné instituce. 

Rodina ve své emoční funkci byla tak de facto posilována. K těmto změnám 

přispěly i takové akty, „jakými byly zákaz dětské práce, povinná školní docházka, 

legální ochrana dětí a mládeže před negativními vlivy.“ (HAVLÍK, KOŤA, 2002, 

str.71) Původní funkce rodiny a povaha jejich naplňování tedy prošly citelnými 

změnami.  

Dětství jako speciální životní fáze nebyla respektována až do 20. století. 

Myšlenka, že děti je nutno vychovávat a ne lámat jejich vůli, investovat do nich čas 

a peníze se objevila teprve v devatenáctém století. Tehdy také bylo dítě bráno jako 

investice do budoucnosti. (JANOUŠKOVÁ, 2004, str. 19) 

Vraťme se však k charakteristice rodiny jako sociální skupiny se svými 

specifiky. Rodina je brána jako skupina se svým vlastním systémem. Tento systém 

se skládá z několika subsystémů, které tvoří manželský pár (partnerský subsystém), 

subsystém rodič – dítě a sourozenecký subsystém. Dobře fungující rodina, která 

plní všechny své funkce, je založena na dobrém vztahu mezi manželi. Nejenže 
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spolu musí vytvářet prostředí vhodné pro výchovu svých potomků, jsou také 

přímými vzory, které jejich děti napodobují.  

Subsystém rodič – dítě je v socializaci dítěte nejdůležitějším prvkem. Pokud 

se zde objeví nějaké nefunkční oblasti, je téměř zcela jisté, že to bude mít vliv na 

socializaci a pozdější život dítěte.  

Dalším charakteristickým subsystémem je vztah mezi sourozenci. Právě zde 

se dítě učí spolupráci, stejně jako soupeření. Interpersonální zkušenost v těchto 

vztazích nejlépe imituje situace v reálném životě.  

V průběhu života rodiny se objevují mnohé další subsystémy, jako je 

například vztah mezi otcem a synem, mezi rodičem a nejstarším dítětem atd. Je 

nutné zdůraznit, že se nejedná o statické vztahy. Je třeba vždy najít rovnováhu, aby 

funkce rodiny nebyly ohroženy. Hranice mezi jednotlivými subsystémy musí být 

jasně vymezeny, nesmějí však být rigidní. Dynamická, jasně určená skupina 

subsystémů může funkce rodiny podpořit, stejně jako zcela poškodit.  

V rodině samozřejmě probíhá nepřeberné množství interakcí. Rodina jako 

systém dle Kantora a Lehra (1975) (In:SOBOTKOVÁ, 2001) vykazuje čtyři 

základní charakteristiky: 

• Rodinné systémy jsou organizačně složité. Rodiny vytvářejí spletité sítě 

vzájemně propojených vztahů. Skladebné složky rodinného systému 

nejsou fixní či neměnné ani chaotické. Vztahy mezi nimi jsou cirkulární, 

tj. vzájemně, recipročně se ovlivňující. Z toho vyplývá možnost 

přistupovat k rodině z různých hledisek i multiplicita a nesnadnost 

zkoumání. 

• Rodinné systémy jsou otevřené. Otevřenost podmiňuje životaschopnost 

systémů, schopnost reprodukce či kontinuity a schopnost změny. 

• Rodinné systémy jsou adaptabilní. Vyvíjejí se a mění na základě citlivých 

reakcí na podněty vnějšího i vnitřního původu. Nejde samozřejmě o 

mechanické reagování, ale o složité mechanismy zpětného vlivu. 

• Rodinné systémy jsou systémy průběžné informační výměny. U 

mechanických systémů je základním principem tok energie, u složitějších 

systémů právě transmise informací.“ (str. 23) 
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Klíčem k poznání rodiny však není vidět rodinu jako systém s pevně 

narýsovanými vazbami, ale spíše jako dynamický systém s vlastní interakcí a 

unikátními osobnostmi. 

1.2.  Biologická a reproduk ční funkce rodiny 

Plození a výchova dětí je základní a také nejuznávanější funkcí rodiny. I při 

použití pouhého selského rozumu by mělo být všem jasné, že tato funkce, když už 

ne žádná z ostatních, by měla být za každou cenu zachována. Opak je však pravdou. 

Základní podmínkou pro naplnění biologické funkce rodiny je rozdílnost 

mužů a žen. S vývojem společnosti se postupně přestal prosazovat názor, že ženy 

jsou přírodní stvoření s poněkud omezenější mozkovou kapacitou, někdy 

označované také jako méně hodnotné pohlaví. Jisté však je, že mezi muži a ženami 

jisté rozdíly skutečně existují. 

Vědecká zkoumání již prokázala, že mužům funguje mozek jinak než 

ženám. Zatímco mužský mozek je schopen zaměřit se velmi podrobně na jeden 

zkoumaný problém, kdežto mozek ženy zvládá lépe komplexnější operace. Někdy 

je tato charakteristika brána jako odůvodnění pro neschopnost mužů lépe se 

orientovat ve vztazích. Na základě toho také někteří odborníci uvádějí, že muž je 

lépe vybaven pro ochranu rodiny a lov, ženy pak jsou lepší v oblasti mezilidských 

vztahů, a tedy by se měly starat o vnitřní záležitosti rodiny. (MATOUŠEK, 1997, 

str. 15-16) 

Všechny tyto poznatky měly a zřejmě budou mít obecnou platnost i nadále. 

Rozdíly v založení žen a mužů by proto měly být respektovány, brány v potaz a 

neměly by se objevovat snahy vkládat mezi mužské a ženské pohlaví rovnítko. 

Protože především díky těmto rozdílům je možné efektivně plnit biologickou a 

rozmnožovací funkci rodiny. 

V knize Oldřicha Matouška Rodina jako instituce a vztahová síť (1997, str. 

13) se můžeme dočíst, že rodičovské chování je původnější než chování partnerské. 

Mít děti je tedy pro člověka přirozenější než sdílet svůj život s partnerem. Tlakem 

okolností a především vedeni snahou o bezpečnost potomků však lidé začali 

zakládat rodiny. Mělo to mnoho výhod, od možnosti snáze nakrmit potomky, 

poskytnout jim lepší ochranu před nepřáteli, až po možnost na chvíli si vyměnit role 

a místo pečujícího jedince být chvíli tím opatrovávaným.  
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Muži v sobě mají od přírody naprogramovaný sklon starat se o své potomky. 

To je výhodné především právě pro malé děti, tedy potomky rodu Homo sapiens 

sapiens, které jsou po velmi dlouhou dobu nesamostatné. Pokud má dítě oba rodiče, 

je pak ve výhodě oproti dětem, kterým se dostalo jen péče mateřské. (MATOUŠEK, 

1997, str. 13) 

Dalším faktem ovšem také je, že člověk ve svém těle v podstatě nemá 

zakódovanou monogamii. Naopak, v živočišném světě platí u drtivé většiny druhů, 

že monogamie je jev spíše výjimečný. V lidské společnosti však byla monogamie 

zavedena poměrně brzy (samozřejmě tím je míněna především společnost 

křesťanská), v dnešní době se jedná o monogamii seriální.  

Rodičovství je role, která v minulosti čekala v podstatě každou ženu, která 

se dožila své biologické zralosti. V dnešní době je tomu samozřejmě zcela jinak. Po 

druhé světové válce vzrostla míra porodnosti v mnoha evropských zemích, stejně 

jako ve Spojených státech. S objevem antikoncepce a změnou pohledu společnosti 

na bezdětnou ženu se však tato situace poměrně rychle změnila. V devadesátých 

letech již antikoncepce hrála klíčovou roli v otázkách regulace plodnosti. 

„Používání hormonální antikoncepce vzrostlo v roce 2000 oproti roku 1975 pětkrát 

(…), od roku 2000 do roku 2007 pak jedenapůlkrát.“ (Ženy a muži v datech, 2008, 

str. 10) 

Podle nejkonzervativnějších postojů jsou ženy od přírody určeny k tomu, 

aby plodily děti. Pokud zůstala nějaká žena bezdětná, neobešlo se to bez zájmu 

širokého okolí. Ivo Možný ve své knize Rodina a společnost (2008, str. 151) uvádí 

zajímavou skutečnost: „V generaci matek dnešních mladých českých žen zůstalo 

celoživotně bezdětných jen asi pět procent žen, což je méně než součet podílu žen, 

které nemohly mít dítě pro neplodnost (asi čtyři procenta) nebo z dalších 

zdravotních důvodů (tři až šest procent), a těch, které o přirozené početí neuvažují 

pro svou lesbickou sexuální orientaci (další tři procenta).“ 

Mnoho žen v předchozích desetiletích otěhotnělo neplánovaně. V drtivé 

většině případů následoval sňatek (v době mezi sedmdesátými a osmdesátými lety 

se počet neprovdaných matek pohyboval okolo pouze 6 – 8%, zatímco v roce 2004 

to bylo již 30,5% (KATRŇÁK, 2006, str. 45) a v těch lepších případech rodina 

začala plnit i své další funkce, včetně výchovné a socializační.  

V dnešní době není nic zvláštního odkládat mateřství až do věku, který by se 

zdál starším generacím naprosto neuvěřitelný a také nepřijatelný. Pravdou je, že 
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v mnoha případech za tímto rozhodnutím stojí různé zdravotní problémy, stejně 

jako problémy sociální. Patří sem špatná finanční situace rodičů, špatné podmínky 

pro bydlení atd.  

V lednu roku 2005 se narodila holčička šedesáti šestileté Rumunce, která 

předtím nemohla otěhotnět. Počít dítě se jí podařilo až díky umělému oplodnění. 

Není však třeba zacházet až tolik do extrémů. I v České republice se dá najít mnoho 

žen, které první dítě odložily až do svých třiceti let, nebo v některých případech 

dokonce na hranici čtyřiceti let. „V roce 2001 se v 25 letech stala matkou jen každá 

desátá vysokoškolačka, zatímco u žen se základním vzděláním jen každá pátá dívka 

neporodila potomka, u dívek se střední školou zůstává bezdětná každá třetí.“ 

(CHALOUPKOVÁ, ŠALAMOUNOVÁ, 2007, str. 17) V mnoha případech je to 

dáno touhou své dítě co nejlépe finančně zajistit. Navíc zatímco vliv vzdělání na 

reprodukční názory českých mužů není nijak jednoznačný, u žen hraje dosažené 

vzdělání velmi důležitou roli. Ženy vysokoškolačky mají méně často více jak dvě 

děti, než je tomu u žen s nižším vzděláním. Podle výsledků průzkumu Hany 

Haškové Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti ve světle 

kvantitativních dat z let 2004 -2006, si 66% vysokoškolsky vzdělaných žen přeje 

dvě děti a pouze 14% chce 3 a více dětí, u žen se základním vzděláním jich dvě děti 

chce 58% a tři a více dětí 27%. (str. 15)  

Jak jsem již zmínila, snaha finančně zajistit své dítě hraje velmi důležitou 

roli při odsouvání mateřství, a to zvláště u žen s vysokoškolským vzděláním. Ženy 

totiž při odchodu z pracovního místa mohou ztratit například budoucí příjem, dojde 

ke stagnaci profesního růstu a zastarávání kvalifikací. Dosažení vyššího vzdělání je 

navíc spojeno s pozdějším nástupem do zaměstnání. Ruku v ruce s tím jde také 

snaha vypracovat se na významnější pracovní pozici, což není možné skloubit 

s mateřskou dovolenou.  

Mít dítě je navíc věc „nevratná“. Je to skutečně rozhodnutí na celý život, 

rozhodnutí závazné, a proto tolik odkládané. Mnohé ženy navíc argumentují tím, že 

díky pozdějšímu mateřství, kdy už se nemusí starat o bydlení, hledání toho jediného 

vhodného partnera ani o svou kariéru, si mohou mateřství skutečně vychutnat. 

Podle starších evropských tradic by se mladí lidé neměli brát a zakládat rodinu až 

do té doby, dokud nebyli ekonomicky soběstační. V dnešní společnosti si lidé tuto 

podmínku volí dobrovolně.  Podle posledních výzkumů je jen u nás žen, které se 

rozhodly přivést dítě na svět až po čtyřicítce, přes jeden tisíc a je zcela jisté, že tento 
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trend bude přibývat. Jeho důsledky se zatím nedají naprosto přesně stanovit, ale je 

jisté, že dojde k několika nevyhnutelným změnám. Pokud ženy budou odsouvat své 

mateřství až do vyššího věku, jejich reprodukční schopnost může být snížena. 

Populace bude stárnout a v  průběhu času také dojde ke snížení populace České 

republiky. To bude mít za následek zvýšení výdajů státu na péči o seniory 

(zdravotní péče, důchody, pečovatelské služby). Z toho bude vyplývat nutná změna 

financování důchodových systémů a modernizace systémů sociálního zabezpečení. 

(SIROVÁTKA, 2003, str. 38) 

Změna významu rodiny a mateřství z pohledu dnešní generace samozřejmě 

souvisí se změnou hodnot ve společnosti. Mateřství již není jediným posláním ženy. 

Podle Národní zprávy o rodině z roku 1994 až do roku 1996 významně klesal počet 

narozených dětí, až v roce 2002 byl zaznamenán slabý nárůst. Všechna tato čísla 

však neodpovídají předpokladům, do reprodukčního věku totiž dospěly ženy ze 

silných ročníků 70. let. I zde je tedy vidět jiný přístup oproti předchozím generacím, 

například oproti generaci jejich matek.  

Je ještě předčasné hodnotit celkovou míru porodnosti ročníků 1974-1978, 

neboť jejich reprodukční schopnosti ještě nebyly ukončeny. Konec tohoto období se 

pohybuje zhruba okolo roku 2019, tedy v průměrném věku 45 let těchto žen. Tyto 

ženy následují trend odsouvání mateřství, takže počet dětí, které se jim zatím 

narodily, neodpovídá očekáváním. Někteří analytikové předpovídají, že konečná 

plodnost současné generace bude 1,6 – 1, 7 dítěte na ženu. (RABUŠIC, 2006, 

str.69) 

V dnešní společnosti se navíc objevuje další negativní jev, a tím je naprostá 

výjimečnost rodin s více jak třemi dětmi (samozřejmě s výjimkou romských rodin, 

případně také rodin silně nábožensky založených). V roce 1991 měla tři a více dětí 

11,4% rodin, v roce 2001 už to bylo pouze 9,2 % rodin. (Národní zpráva o rodině, 

2004, str. 32) Současným trendem je naopak jedno, dvě a ve výjimečných případech 

maximálně tři děti. „České ženy narozené v letech 1930-1935, tedy dnešní babičky, 

daly život v průměru 2,7 dítěte, ženy z kohorty 1950-1955, tedy matky dnešních 

potenciálních matek, 2,2 dítěte. U žen narozených v letech 1965-1970, tedy 

dnešních matek, se dá očekávat konečná porodnost 1,3 až 1,5 dítěte.“ (MOŽNÝ, 

2002, str. 27). 

Neschopnost nebo rozhodnutí nemít děti je podle některých odborníků bráno 

jako porucha biologicko – reprodukční funkce rodiny. Některé faktory, jako 
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stoupající věk matky půjdou ovlivnit jen velmi těžko. I tak je ovšem nezbytné pro 

tyto ženy vytvořit vhodné prostředí. To je jedním z hlavních úkolů nově vznikající 

koncepce rodinné politiky. 

1.3. Emocionální funkce rodiny 

Emocionální funkce rodiny je funkcí, jejíž význam zásadně roste. 

S rozpadem tradičních struktur a současně s rozvojem socializačně – výchovné 

funkce se i tato dostávala do popředí pozornosti vědců i veřejnosti. Hlavní roli na 

této změně má samozřejmě fakt, že tato funkce je velmi snadno narušitelná a při 

nefunkčnosti třeba jen jednoho jediného prvku zcela oslabena.  

Potřeba emočního zakotvení stoupá především v okamžicích, které člověka 

osobně zasáhnou. Patří sem například smrt blízkého člověka, vážné zdravotní 

problémy, problémy v zaměstnání i problémy ve škole. Rodina by měla být 

prostorem, ve kterém jedinec najde útěchu a ochranu. 

Rodina je také základní jednotkou, ve které dochází k uspokojování 

základních psychických potřeb dítěte. Docent Zdeněk Matějček v této souvislosti 

zavádí termín rodinné soužití, o kterém „můžeme tedy mluvit tam, kde dítě 

uspokojuje psychické potřeby rodičů a rodiče uspokojují psychické potřeby 

dítěte.(…) Jde o vzájemnost potřeb a jejich uspokojování, což současně znamená 

vzájemnost pocitu uvolnění, vzájemnost spokojenosti, radosti a ostatních 

pozitivních prožitků, které takové uspokojování potřeb nutně provázejí.“ 

(MATĚJČEK, 1992, str. 29) K těmto základním psychickým potřebám, které má 

rodina uspokojovat patří: 

• potřeba vnějších podnětů (v určitém množství, v určité kvalitě, 

proměnlivost) 

• v těchto podnětech musí být řád, stálost a smysl 

• potřeba prvních vztahů sociálních i emocionálních 

• potřeba uplatnění ve společnosti a společenské hodnoty 

• potřeba určité životní perspektivy a otevřené budoucnosti  

(MATĚJČEK, 1992, str. 115-116) 

Rodina je dnes velkou citovou investicí, její fungování je založeno na 

vzájemných vztazích mezi manželi a rodiči a dětmi. Tato pouta jsou velmi křehká, 

citlivá na jakékoliv výkyvy od normálního stavu. Zároveň jsou to vazby velmi 
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náročné, které je třeba neustále posilovat a pečovat o ně. V dnešní rodině je dítě 

středem pozornosti, je bráno jako tvor slabý a ochraňováníhodný.  

Talcott Parsons ve své teorii uvádí, že citové vztahy v rodině musí být vždy 

velmi přesně sociálně regulovány. Nezbytností je udržet vysokou hladinu těchto 

citů, vytvořit silné pouto mezi manželi i mezi dětmi. 

City v rodině nejsou zaměřeny pouze jedním směrem, vytvářejí složitou síť. 

Děti získávají lásku rodičů, která jim pomáhá rozvíjet se, posilovat jejich 

sebedůvěru, citové zázemí je také důležitým předpokladem pro úspěšnou socializaci 

každého jedince. Stejně tak rodiče mají z těchto citových investic svůj prospěch. 

Pokud se jedná o psychicky zralé jedince, dávání toho, co mají, svým dětem je pro 

ně mnohem důležitější než braní, dítě je náplní jejich života, možností, jak uspokojit 

jejich vlastní potřeby a zároveň radost, přináší spoustu nových podnětů atd.  

Jednou z problematických skupin v této oblasti jsou velmi mladí rodiče. 

Dobrou zprávou je, že počet mladistvých matek v naší republice výrazně poklesl. 

Zatímco v roce 1993 tvořily dívky do sedmnácti let 1,3% všech matek, v roce 2007 

už to bylo pouze 0,7%. (Ženy a muži v datech, 2008, str. 5) Jejich hlavní 

charakteristikou je fakt, že sami ještě adolescenti, jsou těhotenstvím velmi 

zaskočení. Jejich psychický vývoj ještě ani zdaleka nebyl dokončen, stejně jako 

proces jejich vlastní socializace, který byl zastaven zrovna v okamžiku, kdy mladí 

dospělí získávají své nejdůležitější zkušenosti a přebírají role dospělých. Najednou 

je tu však další role, na kterou nejsou připraveni, ale je třeba, aby tuto roli zvládli. 

K velkým problémům patří nízký socioekonomický status takto mladých rodin, dále 

je zde nižší úroveň hygienické péče o dítě, málo zkušeností a minimální 

informovanost a v podstatě vůbec se nedá mluvit o emocionální dospělosti rodičů. 

(MATĚJČEK, 1992, str. 90) 

Všechny tyto faktory, ze kterých jsem zde uvedla pouze výběr, mají za 

následek nepříznivý budoucí vývoj dítěte narozeného do této rodiny. Rozvodovost 

mladých rodin je velmi vysoká. „Rozvod hrozí manželství zejména na jeho počátku 

a zejména v manželství mladých lidí. Ze sta vdaných žen ve věku 20-24 let se ročně 

rozvedou tři…“(MOŽNÝ, 2002, str. 44) Tato mladá manželství jsou pod velkým 

tlakem, jsou tvořena dvěma lidmi, kteří si toto uspořádání nezvolili dobrovolně (ve 

velké většině případů), a to se projevuje i na atmosféře doma.  

Takto narozené děti budou mít kromě zdravotních problémů ještě mnoho 

dalších. Patří k nim také problémy s učením, výchovné problémy a mnohdy 
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dokonce delikventní chování. Je zcela zjevné, že tyto rodiny potřebují odbornou 

pomoc, to znamená, že nestačí pouze ekonomická a emocionální podpora od rodičů. 

Cílem zde musí být získání nezávislosti na okolí, kterým se myslí i prarodiče, snaha 

vybudovat si vlastní, fungující rodinu a především někdo musí těmto mladým 

matkám a otcům ukázat, jak vytvořit prostředí, pomocí kterého lze vytvořit 

sebevědomého, úspěšného jedince. 

1.4.  Sociáln ě – ekonomická funkce rodiny 

V době tradičních společností byla rodina důležitou produkční jednotkou. 

Produkce rodiny byla však využita pro pokrytí potřeb členů skupiny. Stejně jako 

mnoho dalších sociologických kategorií, i tato se změnila s příchodem moderní a 

ještě výrazněji postmoderní rodiny. Rodina již neprodukovala statky pro pokrytí 

vlastní potřeby. Ekonomická činnost umožnila rodině a jejím členům zařadit se do 

společnosti. Profesní život byl oddělen od života soukromého, vzniklo mnoho 

různých profesí. 

V dnešní době je rodina hlavně místem spotřeby. V jejím rámci dochází 

k uspokojení potřeb všech členů a nedílnou součástí je také vytváření hmotných 

rezerv pro budoucí situace. Potřeby jednotlivých členů se také výrazně proměnily. 

Vedle základních potřeb, jako jsou výživa, ošacení, bydlení a podobně některé 

rodiny dokáží naplňovat i další potřeby, jako je vzdělání nebo vhodné trávení 

volného času (například návštěva divadel, muzeí, jazykové a sportovní kurzy atd.).  

Rodina tedy svou činností přispívá k ekonomické reprodukci společnosti. 

Jak jsem již zmínila, autonomie rodiny v oblasti sociálně – ekonomické 

funkce byla omezena zásahy státu. V dnešní době mají tyto zásahy například tyto tři 

formy, určené především pro rodiny s právě narozenými dětmi: 

• Porodné – jednorázové finanční přispění státu na náklady, související 

s narozením dítěte. Za každé narozené dítě přísluší matce částka 13 000 

Kč. 

• Peněžitá pomoc v mateřství – tento příplatek se začíná matkám vyplácet 

od jejich nástupu na tzv. mateřskou dovolenou, která začíná většinou 8.-

6. týden před termínem porodu. Částka je vyplácena po dobu 28 týdnů; 

pokud se narodily dvě a více dětí, je částka vyplácena po dobu 37 týdnů.  
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• Rodičovský příspěvek – tento druh přídavků je charakterizován jako 

odměna za domácí péči rodičů o dítě. V případě pobírání tohoto druhu 

finanční pomoci je omezena výdělečná činnost rodiče, který je na 

rodičovské dovolené. Finančními zdroji jsou především daňové fondy. 

V České republice proběhla výrazná změna fungování tohoto systému 

v roce 2008, od kdy je možné zvolit si rychlost čerpání. 

o Rychlejší čerpání – po dobu prvních dvou let věku dítěte rodič 

dostává 11 400 Kč 

o Klasické čerpání – po dobu prvních tří let věku dítěte rodič 

dostává 7 600 Kč 

o Pomalejší čerpání – do věku 21 měsíců dítěte rodič dostává 7 600 

Kč a dále do 48 měsíců věku dítěte rodič dostává 3 800 Kč 

(listopad 2009, mpsv.cz) 

Stát také rodinu podporuje prostřednictvím systému sociálních dávek. Jedná 

se o dávky státní sociální podpory a o dávky sociální péče. Vyplácení obou těchto 

druhů dávek se řídí tzv. životním minimem rodiny, což je součet všech částek na 

osobní potřeby jednotlivých osob a jedné částky určené ke krytí společenských 

potřeb domácnosti. Částky, které jsou rodinám vypláceny, se liší dle růstu 

spotřebitelských cen každého období. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 116) 

Dávky státní sociální podpory jsou určeny pro rodiny, složené z rodičů a 

nezaopatřených dětí (do skončení povinné školní docházky nebo po dobu přípravy 

na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let), kteří spolu žijí ve společné 

domácnosti. K těmto dávkám patří například přídavek na dítě, sociální příplatek, 

příspěvek na bydlení atd. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 116-118) 

Dávky sociální péče jsou určeny na pomoc rodinám, pro jejichž potřeby 

nestačí jejich příjmy. Slouží především k překonání nepříznivé sociální situace. 

Patří sem například dávky poskytované z důvodu sociální potřeby, příspěvek při 

péči o blízkou nebo jinou osobu, dávky sociální péče pro rodiny a děti atd., 

(Národní zpráva o rodině, 2004, str. 120-122) 

Účelem těchto dávek je především ochrana proti sociálnímu vyloučení a 

podpora nukleární rodiny. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 115) 

I s finanční pomocí státu v dnešní době ve většině případů není možné, aby 

zůstala zachována tradiční dělba práce v rámci rodiny, kdy muži zajistili rodinu 

finančně a žena se mezitím starala o domácnost a vychovávala děti. Již od doby 
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průmyslové revoluce ženy z nižších vrstev společnosti musely spojit péči o děti se 

zaměstnáním. Ne vždy se však tato skutečnost setkala s pochopením odborníků. 

Podle konzervativního stanoviska, které ve své knize Rodina a společnost (2008, 

str. 180) uvádí Ivo Možný, nemají ženy pracovat a chodit do zaměstnání, protože to 

je zcela v rozporu s jejich rolí vdané matky a především ženy.   

Tento pohled poněkud zmírnilo stanovisko neokonzervativní, které 

respektuje zaměstnanost vdané či svobodné ženy, ale pouze do okamžiku, kdy se 

stane matkou. V té chvíli by veškerá její činnost měla být zaměřena na péči o dítě. 

V současné době se objevuje mnoho snah o prosazení tzv. egalitárního stanoviska. 

Jeho základem je důraz na rovnou pozici žen i mužů. Ženy mají stejné právo 

budovat si kariéru jako mají muži a není zcela spravedlivé nutit ženu, aby se vzdala 

své kariéry, několik let se starala o děti a zcela nebo ve velké míře ztratila svou 

kvalifikaci. Nejmodernějším trendem pak je snaha zapojit do prací a procesů 

spojených s časným rodičovstvím také muže. Již v roce 2001 byla v České 

republice mateřská dovolená změněna na dovolenou rodičovskou. V současné době 

ji však využívá pouze necelé jedno procento mužů. 

Janoušková (2004) nabízí základní dělení matek do tří kategorií, založených 

na rozdílném rozlišování genderově podmíněných vztahových rámců: 

1) Tradiční typ – uznávají tzv. dokonalé mateřství, kdy žena má trávit 

veškerý svůj čas s dítětem. Velmi těžce snáší své odloučení od dítěte. 

Pokud však takové pocity žena nemá, jedná se o abnormalitu, kterou 

je nutno napravit.  

2) Přechodový typ – matky, které uznávají koncept mateřství, nicméně 

mají své vlastní strategie, jejichž kritizování vnímají velmi 

negativně. Své role hrají v rámci tradičně vymezeného genderového 

dělení, nicméně na něm rigidně nelpí. Důraz stále kladou na potřeby 

dítěte, které jsou klíčové, odmítají však vzdát se také potřeb svých.  

3) Egalitářský typ – odmítají dodržovat klasické rozdělení genderových 

rolí. Naprosto nesouhlasí s myšlenkou nezastupitelné mateřské role. 

Tyto matky jsou vcelku ochotné smířit se s představou otce na 

rodičovské dovolené, případně s umístěním dítěte do jeslí. Odmítají 

také podřizovat své potřeby potřebám dítěte. 

(JANOUŠKOVÁ, 2004, str. 34-36) 
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Nejčastěji je tedy v české společnosti uplatňován tzv. třífázový model. 

V první fázi žena nastupuje do zaměstnání, buduje si kariéru a zvyšuje si 

kvalifikace. Poté nastupuje na mateřskou, respektive rodičovskou dovolenou, která 

může trvat i několik let. Teprve po skončení této etapy (jejíž délka závisí na mnoha 

dalších faktorech) se žena může vrátit zpět do zaměstnání a zahájit tak třetí fázi. 

Tento dvoupříjmový model je nejčastějším způsobem organizace ekonomického 

zabezpečení rodiny, který zaručuje dostatečný příjem a určitou garanci životní 

úrovně.  

Délka rodičovské dovolené a vynucený odchod na rodičovskou dovolenou 

jsou velmi často důvodem pro mnoho žen, aby si vybraly mezi kariérou a rodinou. 

Zvláště v dnešní době, kdy se tradiční model rodiny vytrácí a míra natality je čím 

dál nižší, má stát jako jeden z hlavních úkolů zastavit tento trend. Jednou 

z nejvýznamnějších snah je tendence zapojit matky co nejrychleji zpět do 

pracovního procesu. V dnešní době pro to existuje spousta možností, ať už je to 

plovoucí pracovní doba, práce z domova nebo rozšiřování zkráceného pracovního 

úvazku. Evropská unie navíc podporuje a ze svých zdrojů také financuje další trend, 

kterým je zakládání jakýchsi mateřských školek v místě pracoviště. Tento trend 

však bohužel zatím není v České republice příliš rozšířen, stejně jako možnosti 

využití plovoucí pracovní doby nebo částečného úvazku, které se zdají jaké méně 

ekonomicky výhodné. 

„Shrnuto, dítě se stává při soutěži s muži o plnohodnotná pracovní místa a 

v konkurenčním prostředí stále významnější překážkou žádané pracovní aktivity, 

budování pracovní kariéry, a dokonce i překážkou možností zaměstnání a výdělků 

pro ženy vůbec. To vše vede v řadě případů přinejmenším k rezignaci na rodičovské 

role.“ (SIROVÁTKA, 2003, str. 51). 

1.5.  Socializa ční funkce rodiny 

Jan Jandourek definuje socializaci jako „proces, kterým se jedinec začleňuje 

do sociální skupiny, přičemž si osvojuje normy ve skupině panující, její hodnoty, učí 

se sociálním rolím spojeným s určitými pozicemi a dalším dovednostem a 

schopnostem.(…).“ (JANDOUREK, 2001, str. 220) 

Stručně řečeno se jedná o proces přetváření člověka jako biologického 

stvoření v bytost schopnou života ve společnosti. Proces socializace probíhá ve 
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styku s druhými lidmi, přičemž rodina zde hraje především v prvních fázích tohoto 

procesu klíčovou roli.  

Proces socializace v rodině probíhá především prostřednictvím zapojování 

dítěte do činností v rámci rodiny. V době tradiční společnosti mělo zapojení do 

dělby práce za následek osvojení si základních dovedností, seznámení dítěte 

s etikou práce, jeho postavením v rámci rodiny atd. Stejný princip je používán i 

v dnešních rodinách. Dnes hrají velkou roli například společné aktivity, především 

se jedná o vhodné trávení volného času. Návštěva kulturních institucí a akcí umožní 

dítěti rozvíjet se po duševní stránce a vybuduje v něm pozitivní postoje. Stejně tak 

volný čas strávený sportem umožní dítěti naučit se podřizovat pravidlům, smířit se 

s neúspěchem a zapojit se do systému předem určených rolí. Společně strávený 

volný čas navíc posiluje vazby v rodině a vytváří tak pozitivní postoje, které se 

mohou projevit při zakládání vlastní rodiny dítěte. V rodině však dochází také 

k předávání genderově založených rolí, což je rys shodný s rodinami v tradiční 

společnosti. Například mladší sourozenec je i dnes svěřován do péče starší sestry 

(pokud v rodině je), zatímco svěření malého dítěte staršímu bratrovi je stále ještě 

velmi netypické. Zapojení do vykonávání domácích prací umožňuje dítěti 

přivyknout si na pracovní režim, často při něm také dochází k posilování 

genderových stereotypů (dívky myjí nádobí, chlapci pomáhají s opravami). 

Teorie socializace byla vždy ovlivňována otázkou rozporu mezi tím, co je 

člověku geneticky vrozené a co je následkem vlivů prostředí. V sedmnáctém století 

byli vědci přesvědčení, že vzhledem k tomu, že lidé se rodí jako nepopsané listy, 

rozhodující roli musí nezbytně hrát vliv prostředí. V devatenáctém století pak 

naopak převládl názor, že to, jaký bude jedinec, je dáno jeho vrozenou genetickou 

výbavou. Konec těmto sporům se snažila udělat teorie sociobiologie ze 

sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, která tvrdila, že ve skutečnosti se 

jedná o spolupráci obou faktorů – genetického i sociálního. Tato teorie tvrdí, že 

„díky své specifické výbavě každé dítě vyvolává ve svém prostředí specifickou 

reakci, takže i v téže rodině je každé dítě vychováváno trochu jinak: ani rodiče 

nemohou odhlédnout od faktu, že i každé jejich dítě je jiné.“ (MOŽNÝ, 2008, str. 

165) 

 Rodina zde má v procesu primární socializace hlavní roli především 

v následujících oblastech: 

a. Na jedince působí od nejranějšího období. 
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b. Fakt, že v rodině působí silné citové vazby, které jsou dlouhotrvající, 

znamená, že si dítě všechny poznatky velmi silně osvojuje. 

c. Je to ve velké části právě rodina, kdo v dítěti buduje společenský 

žebříček hodnot, a tudíž ho připravuje na život ve společnosti. 

(EMÖKE, 1983, str. 14) 

Mimo jiné se také v rodině utváří vědomí jedince o vlastním Já. Teprve 

zhruba ve věku dvou let je dítě schopné chápat, že „já“ a „ty“ se odlišují. Především 

symbolický interakcionismus zdůrazňuje, že při procesu socializace jedinec hraje 

aktivní roli. Podle této teorie je vytváření „Já“ důsledkem toho, co si o jedinci myslí 

jeho okolí, hodnocení ostatních zde má velkou váhu. (HAVLÍK, KO ŤA, 2002, str. 

46)  

Poté, co je utvořené jedincovo Já, dochází k přijímání mnoha rolí, které se 

dítě musí naučit hrát. Toto se odehrává v takzvané sféře socializace samotné. Další 

sférou je tzv. enkulturace, při které dochází k přijímání a interiorizování hodnotově-

normativního systému společnosti, ve které dítě žije. Týká se to také například 

učení se jazyku, významu gest atd. Následuje sféra personalizace, během které se 

vytváří osobnost jedince. Kloubí se zde oba dva předchozí procesy. Dítě se stává 

členem dalších skupin, které na něj mají velký vliv. V současné době se zdůrazňuje 

především vliv médií a vrstevníků. Co se týče sféry profesionalizace, ta již v dnešní 

době až na výjimky v podstatě vůbec neprobíhá v okruhu rodiny. Výsledkem tohoto 

procesu jsou socioprofesní kompetence, umožňující jedinci vykonávat určité 

profese. Tato sféra socializace se navíc může opakovat za život i několikrát, což 

v případě předchozích sfér většinou není nutné. (REICHEL, 2004, 175-176) 

Rodina na vyvíjející se osobnost dítěte působí vědomě i nevědomě. Vědomé 

vlivy se týkají představ rodičů o tom, jak by jejich dítě mělo být vychováváno, jaké 

hodnoty by mu měly být předány, jakými normami chování a jednání by se měl 

řídit. Současně s tímto působí stejně důležité vlivy nevědomé, které se projevují 

především v každodenních situacích. Toto jednání by mělo potvrzovat záměrné 

vlivy. Pokud by byly v rozporu, výchovný efekt by byl ve výsledku nulový.  

Pokud rodina tuto svou funkci plní správně, dobrá atmosféra v ní vzniklá 

pomáhá vytvářet silného a sebejistého jedince. Pokud však správně nefunguje, může 

být dítě poznamenáno v extrémních případech až duševními poruchami, v méně 

závažném případě jsou mu předány nevhodné vzory chování a jednání.  
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Dle míry funkčnosti rodiny a schopnosti plnit její funkce se rodiny dělí do 

čtyř základních skupin: 

a) Funkční rodina – rodina plní všechny své funkce; je zajištěn 

rovnoměrný a zdravý vývoj jedince. 

b) Problémová rodina – objevují se poruchy některých funkcí, které se 

dají řešit s krátkodobým nebo jednorázovým zásahem odborníků. 

Vývoj dítěte není vážně ohrožen, pokud se problémy neopakují příliš 

často a netrvají dlouho. Rodina je však sledována pracovníky, kteří 

mají na starosti péče o dítě. 

c) Dysfunkční rodina – vážné problémy se objevují u jedné nebo i 

všech funkcích. Dítě je bezprostředně ohroženo, zásah odborníků je 

zcela nutný. Ve většině případů, za podmínky dobré spolupráce 

s odborníky, však není nutné dítě z rodiny odebrat. 

d) Afunkční rodina – rodina není schopna plnit ani jednu ze svých 

funkcí. Odborná pomoc není řešením, mnohdy je její efekt 

minimální. Dítě je nezbytné odebrat z rodiny a umístit do náhradní 

péče. (DUNOVSKÝ, 1986, str. 28) 

Tyto negativné vlivy se však nemusí projevit v krátkém časovém horizontu. 

Objeví se třeba i v dospělosti jedince, v okamžiku, kdy ten by měl být silnou 

osobností, schopnou mít vlastní, dobře fungující rodinu. Mnohdy se tomu tak však 

bohužel neděje. (EMÖKE, 1983, str. 16-18) 

Porucha socializačně – výchovné funkce rodiny může mít mnoho příčin: 

• Rodiče se nemohou starat o dítě – příčin tohoto stavu může být 

mnoho, od válek, přírodních katastrof, špatného fungování 

společnosti, až po velký počet dětí v rodině. Ze zdravotních důvodů 

lze jmenovat například invaliditu nebo dokonce smrt jednoho nebo 

obou rodičů. Společným znakem všech rodin v těchto situacích však 

bývá snaha a touha rodičů se o své děti starat. Negativním aspektem 

však bývá nedostatek hmotných prostředků a/nebo výchovných 

podnětů. 

• Rodiče se nedovedou starat o dítě – tato porucha může mít své 

kořeny buďto v celé rodině nebo v jedinci. Důvodem této poruchy 

funkce může být nízký věk rodičů, neschopnost přijmout normy a 

hodnoty společnosti, zklamání v případě, že se dítě narodí nějakým 
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způsobem postižené atd. Důsledkem jsou nejrůznější poruchy 

procesu socializace, například neschopnost předat dítěti hodnoty a 

normy uznávané většinovou společností. Mohlo by se to zdát 

ironické, avšak příčinou tohoto stavu není jen nezájem rodičů, ale 

také přílišný zájem. 

• Rodiče se nechtějí starat o dítě – dítě není pro tyto rodiče hlavní 

hodnotou. To, že se stali rodiči, jim přináší více negativních 

důsledků. Příčin může být mnoho, ať už se jedná o poruchu 

osobnosti těchto rodičů, o jejich deprivaci nebo maladaptaci atd. 

Velmi často byl socializační proces těchto rodičů také velmi silně 

narušen. Nezájem rodičů je v tomto případě značný, socializační 

proces má minimální efekt. Děti jsou zanedbané, opuštěné a 

nedostává se jim v podstatě žádné pozornosti. Problematika se však 

netýká jen oblasti čistě socializačního procesu, k velkým problémům 

dochází také v oblasti zdravotní, kdy tyto děti mohou být dokonce 

podvyživené, s nízkou výškou, chudokrevné atd. Nejčastějším 

řešením takové situace bývá odebrání dítěte z původní rodiny a jeho 

umístění buď do dětského domova, nebo do náhradní rodiny. Pokud 

není tento krok učiněn, následky mohou být pro dítě velmi špatné. 

Čím delší dobu dítě stráví v tomto prostředí, tím složitěji se 

odstraňují následky. Takovíto jedinci mívají často problémy 

s chováním, sociální přizpůsobivostí, delikvencí a také neschopností 

založit si vlastní, fungující rodinu. (DUNOVSKÝ, 1986, str. 16 – 20) 

Rodina je primárním, avšak ne jediným socializačním činitelem. V dnešní 

době je stále silnější především vliv vrstevnické skupiny a také médií. Vrstevnická 

skupina vzniká jako autonomní jednotka, která velmi kriticky hodnotí vliv rodiny i 

školy a mnohé hodnoty přijímá v závislosti na médiích. (MOŽNÝ, 2008, str. 167) 

V květnu 2009 byl ve webovém magazínu SOCIOWEBU uveřejněn článek 

Martina Vávry Socializace skrze média, který se soustředil na vliv mediálních 

obsahů na socializaci mladistvých. Již v první části článku autor zdůrazňuje, že 

média nejsou ve svém vlivu osamocena, ale vždy se kloubí s vlivem vrstevníků, 

rodiny, školy a dalších socializačních činitelů. Dále je uváděno několik hlavních 

bodů, ve kterých se média odlišují od jiných „mediátorů hodnot“. Především se 

jedná o anonymitu a jednosměrnost takovéhoto vlivu. Další výraznou 
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charakteristikou je pak fakt, že existuje nepřeberné množství mediálních subjektů a 

není možné kontrolovat nebo nějakým způsobem regulovat obsahy, které jsou 

přenášeny. Jak autor uvádí, dochází zde spíše k „sebe-socializaci“, vzhledem 

k tomu, že mladí lidé si mohou sami vybrat ze široké nabídky a nikdo jim tedy 

nepředává hodnoty direktivně. Skrze média je možno ovlivnit takové důležité fáze 

socializace, jako je hraní rolí, nalezení životního směru atd. 

Paulína Tabery ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky 

dále ve své práci Reprezentace různých forem rodinného a pracovního života ve 

vybrané časopisecké produkci (2005) zmiňuje, že „média mohou symbolickou 

odměnou nebo trestem za určité předvedené chování prosazovat jisté hodnoty a 

normy. Příjemci se průběžně učí jak zvládat určité role v určitých situacích.“ (str. 8) 

Postoj k médiím jako k socializačním činitelům je ambivalentní. Zcela pozitivně 

jsou hodnoceny vlivy vzdělávacích pořadů a mnoha pořadů pro děti. Na druhé 

straně jsou média činitelem jdoucím proti výchovnému vlivu rodiny, školy a dalších 

institucí v okamžiku, kdy představují nepřijatelné vzorce chování (vraždy, braní 

drog atd.). 

Pokud proces socializace není úspěšný, znamená to problém pro celou 

společnost. Takový jedinec se často dostává do konfliktu se svým prostředím, 

objevují se u něj deviace atd. Společnost může být ohrožena, navíc je velmi často 

nutné takovéhoto člověka podrobit ústavní léčbě, respektive převýchově, což je také 

finančně velmi náročné. Bylo by tedy v zájmu státu, aby k těmto případům 

docházelo co nejméně. 
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2. Současná česká rodina 

Stejně jako ve všech ostatních evropských zemích, i česká rodina prochází 

významnými změnami. V devadesátých letech se Česká republika znovu otevřela 

západnímu světu. Ruku v ruce s tím začaly do naší republiky proudit změny, 

týkající se i rodiny. Nukleární rodina začala nahrazovat vícegenerační soužití. 

Dalším rysem, který se objevil zcela nově, byla neolokalita mladých manželských 

párů. Ta nahradila nastěhování se k rodině ženicha. Současná česká rodina má tedy 

podobu jednoho manželského páru, v českém případě nejčastěji se dvěma dětmi. 

(MOŽNÝ, 2008, str. 260) 

V posledních několika dekádách se začal objevovat další trend. Je jím 

domácnost s jedním dospělým, kterým je ve většině případů matka. „Asi dvacet 

procent dětí žije v domácnosti jen s jedním z rodičů; jen v pěti procentech takových 

domácností nestojí v jejím čele matka.“ (MOŽNÝ, 2002, str. 46) Dále roste podíl 

domácností jednotlivců, stoupá množství rozvodů a klesá podíl sňatečnosti. 

Současně s tím se objevují páry, které spolu nebydlí, přestože mají mezi sebou 

vztah. U nás je však tento trend dán špatnou bytovou politikou, která 

z ekonomických důvodů neumožňuje pořídit si vlastní bydlení. Mladší generace 

tuto situaci čím dál častěji řeší hypotékou. Další skupinou, která má toto uspořádání 

vztahu jsou starší lidé a důchodci. (MOŽNÝ, 2008, str. 260) 

Česká populace výrazně stárne. Je to důsledek zvýšeného věku, ve kterém se 

ženy vdávají (muži ve věku 30 let, ženy ve věku 27 let), stejně jako snížení 

plodnosti, která se od roku 2001 snížila o třetinu. (Ženy a muži v datech, 2008, str. 

5) Česká populace na tom v porovnání se západní Evropou, co se týká podílu 

seniorů, není nejhůře, nicméně až se do tohoto věku dostanou silné ročníky 1973-

1977, situace se výrazně zhorší. Možný (2002, str. 281) přepokládá, že v roce 2050 

budeme na pomyslném žebříčku gerontizace společnosti na šestém místě, co se týče 

podílu lidí nad 65 let. Objeví se nerovnováha mezi ekonomicky aktivním 

obyvatelstvem a zbytkem společnosti. Evropská unie již začala s přípravami na 

budoucí změnu složení společnosti, kterou musí převzít i Česká republika. 

(MOŽNÝ, 2008, str. 281) 

Zmíněná nízká plodnost matek v dnešní generaci znamená, že ani v generaci 

příští nemusí dojít ke zlepšení. I kdyby rodičky v příští generaci měly dětí více, 

bude jich příliš málo (vzhledem k dnešní nízké porodnosti) na to, aby se situace 
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výrazně zlepšila. S nízkým číslem mladých lidí, kteří poznají rodičovství, se váže 

ještě jeden problém. Rodičovství změní osobnost člověka v oblasti hodnot, postojů, 

v nárocích, jaké člověk má. To vše mladé generace nemusí vůbec zažít. Rodina 

bude rozdělena do dvou na sobě v podstatě nezávislých skupin. První budou tvořit 

rodiny s dětmi, pro které bude komplikovanější zapojit se do rychlého a v mnoha 

ohledech nemilosrdného fungování tržní společnosti. Druhou skupinu budou tvořit 

tzv. singles, kteří nebudou brzdění svou rodinou a péčí o ni. Ochrana rodiny 

přestane být jedním z hlavních cílů. (MOŽNÝ, 2008, str. 286) 

Přestože jsou neúplné rodiny a singles brány pouze jako přechodné řešení, 

má tento trend stoupající tendenci. Minimalizace jejich počtu, společně se zvýšením 

podílu správně fungujících nukleárních rodin je cílem rodinné politiky českého 

státu. 

2.1.  Rodinná politika České republiky 

Do roku 1989 existoval v bývalém Československu propracovaný systém 

populační politiky, jehož cílem bylo zvýšit natalitu prostřednictvím podpory rodin. 

Po revoluci v roce 1989 se pozornost zaměřila spíše na dopady populační politiky 

v oblasti sociální a ekonomické. Velký důraz se kladl na naprosté opuštění 

koncepce spojené s komunistickým režimem.  

První komplexnější návrh rodinné politiky se objevil v letech 1988-1989. 

Výrazným krokem zde bylo vymezení rodinné politiky jako samostatné oblasti, 

nikoliv tedy jako problematiky v rámci sociální politiky. Opuštěn byl důraz na 

plodnost, především v devadesátých letech se objevily návrhy, že populační politika 

by měla být zaměřena spíše na vytvoření vyrovnané věkové struktury ve 

společnosti. 

V době po revoluci (1990-1997) se důraz kladl především na svobodnou 

volbu rodičů v otázce, kolik dětí si chtějí pořídit. Upřednostňovala se nezávislost 

rodiny. Stát se rozhodl garantovat pouze nezbytnou pomoc, to znamená, že rodiny 

měly zajištěny podporu převážně ve finanční oblasti. Rodinná politika byla i nadále 

chápána jako součást politiky sociální. Jedním z negativně hodnocených jevů bylo 

přenesení větší míry zodpovědnosti na obce, co se týče péče o dítě. Nejčastějším 

krokem se pak stalo rušení jeslí. Vzrůstající finanční nároky rodin s dětmi nebyly 

kompenzovány zvyšujícími se dávkami finanční podpory od státu, zvýšen byl pouze 
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rodičovský příspěvek a podpora při narození dítěte. Změny se odehrály také 

v oblasti bytové politiky, dotace ze státního rozpočtu pro bydlení mladých rodin 

byly minimalizovány. Dále byly zrušeny novomanželské půjčky. Je velkou ironií, 

že mnohé z těchto postupů (novomanželská půjčka, jesle) byly zrušeny jako příliš 

zatěžující pro stát, ale v průběhu zhruba deseti let se velmi silně uvažuje o jejich 

opětovném zavedení. Příkladem je právě v předchozí kapitole zmíněný volební 

program ČSSD, kde je uveden návrh na novomanželskou půjčku na pořízení a 

modernizaci bytu. (Programy pro volby do Poslanecké sněmovny ČR, 2009, str. 22) 

V letech 1994-1996 došlo k prudkému snížení počtu narozených dětí. Jako 

jedna z příčin byla uváděna špatná ekonomická situace mladých rodin. To si 

vynutilo změnu přístupu státu k rodinné politice. Sílil také vliv nevládních 

organizací. V roce 1999 byl zřízen Republikový výbor pro děti, mládež a rodinu. 

Fungoval jako poradní orgán vlády, vzorem pro řešení obtížné situace se měly stát 

modely rodinné politiky Německa a Rakouska. Přestože tento výbor vypracoval 

Signální zprávu o stavu rodiny, stále ještě se neobjevila žádná jasná koncepce 

rodinné politiky. Výbor svou činnost ukončil roku 2001. 

Roku 2002 se k moci dostala levo-středově orientovaná ČSSD. Ta svou 

pozornost zaměřila ve velké míře právě na otázky porodnosti a podpory rodin. 

Objevila se snaha navrátit systém přídavků na děti na dostatečnou finanční úroveň a 

také dostatečně ohodnotit rodičovskou dovolenou. V roce 2003 byl dokonce 

vytvořen samostatný odbor rodinné politiky a sociální práce v rámci Ministerstva 

práce a sociálních věcí. Toto oddělení pak v roce 2004 vypracovalo Národní zprávu 

o rodině a Národní koncepci rodinné politiky v roce 2005.  

I v dnešní době je rodinná politika úzce spjata s politikou sociální. Stále je 

kladen důraz na poskytování dávek pro ekonomicky slabší rodiny. Podporována je 

snaha rodičů zůstat s dítětem co nejdéle na rodičovské dovolené. Největší zájem je 

pak o možnosti skloubení péče o dítě a zaměstnání. Například bylo rodiči na 

rodičovské dovolené umožněno, aby si mohl přivydělat bez omezení výše tohoto 

výdělku, a dále je možné umístit dítě denně na čtyři hodiny do školky, aniž by 

hrozila ztráta rodičovského příspěvku. I toto může být cesta ke zvýšení plodnosti 

zaměstnaných žen. (KOCOURKOVÁ, 2006, str. 107-128) 

Pro Českou republiku, stejně jako pro mnoho dalších evropských zemí, je 

typický tzv. jev child gap. Ten vyjadřuje rozdíl mezi tím, kolik dětí by si manželé 

přáli mít a kolik si jich ve skutečnosti pořídili. Projevují se zde vlivy sociální i 
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ekonomické. Z pohledu rodinné politiky je právě zde největší pole působnosti. 

V případě, že je ve státě u moci levicově orientovaná strana, bude stát inklinovat 

k maximální zaměstnatelnosti rodičů, fungování rodiny pak bude zajištěno sítí 

služeb pro rodiny s dětmi a také prostřednictvím sociálních dávek. Konzervativní 

strana bude podporovat klasický model rodiny s výrazně nižší mírou sociálních 

dávek než je tomu v případě levicových stran. Pravicově orientované strany se 

zaměří k maximálnímu zapojení rodičů do tržní společnosti, doprovázený 

minimalizací sociálních dávek. Kladný a pokud možno vysoký ekonomický růst by 

měl zajistit dostatečnou úroveň života rodin.  

2.2. Sňatečnost 

V české společnosti se stále více stává normou, že se dítě narodí mimo 

manželství. Sociální tlak, působící na rodiče, aby své soužití legitimizovali, se 

pozvolna vytrácí. V roce 1991 bylo uzavřeno 71 973 sňatků, ale v roce 2002 už to 

bylo pouze 52 732 sňatků. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 23) Takováto 

tolerance ke svobodnému soužití se však neobjevuje jen v naší republice, podobné 

tendence má i společnost v Holandsku nebo například ve Švédsku. Vedle tohoto 

postoje se však v části naší společnosti objevuje také názor, že je lepší špatné 

manželství, než žádné. Podle průzkumu, který provedly Jana Chaloupková a Petra 

Šalamounová roku 2002, zastává tento názor 16,5% populace. V roce 1994 to bylo 

pouhých 6,4%. (CHALOUPKOVÁ, ŠALAMOUNOVÁ, 2007, str.21) Obecně se dá 

říci, že „lidé nepožadují udržení manželství za každou cenu, ale zřejmě současně 

uznávají jeho nezastupitelné funkce.“ (KUCHAŘOVÁ, 2003, str. 191) 

V době po druhé světové válce Československo následovalo jinou trajektorii 

než ostatní, především západoevropské, země. Věk při vstupu do manželství byl 

velmi nízký, v roce 1989 se ženy vdávaly v průměru ve 21,8 letech a muži se ženili 

v 24,6 letech. (MOŽNÝ, 2002, str. 41) Manželství mělo zejména reprodukční 

funkci, proto se velmi rychle po sňatku narodilo dítě, nejčastěji se pak v rodině 

objevovaly děti dvě. Rozvod byl možným řešením manželských neshod, zatímco 

nesezdané soužití příliš přijímáno nebylo. Dnes je forma kohabitace brána také jako 

příležitost pro vyhledávání vhodného manžela, přičemž do dvou let se vezme 50-

60% takových párů. (MAREŠ, 2003, str. 77) Velmi často bývá důvodem uzavření 

sňatku těhotenství partnerky. Přestože bývají tyto formy soužití brány jako nové a v 
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kontextu dnešní doby lépe přizpůsobené formy soužití, v české společnosti má 

manželství stále pozici standardní formy soužití. (MAREŠ, 2003, str. 79) 

V naší společnosti se objevují tři základní typy postojů k manželství: 

1) Rodina není nenahraditelná, dítě je možno vychovávat pouze jedním 

z rodičů. Sňatek není hlavní podmínkou pro založení rodiny. 

2) Manželství je nejlepším prostředím pro výchovu a péči o děti, 

manželství ani rodičovství člověka neomezuje. 

3) Manželství je chápáno jako omezující stav, nicméně chápou jeho funkci 

především v oblasti materiálního i právního zabezpečení. Manželství má 

za následek omezení volného času, omezuje také profesní a studijní 

aktivity (KUCHAŘOVÁ, 2003, str. 196-197) 

Po revoluci v roce 1989 se objevily již několikrát zmiňované tendence, jako 

je odklad vstupu do manželství, menší počet potomků atd. Výraznou změnou je pak 

počet dětí, které se narodily neprovdaným matkám. „Mezi lety 1989 a 2000 se 

v České republice podíl dětí narozených mimo manželství zvýšil o 270 procent. Ve 

srovnání s rokem 1975 pak narostl skoro pětkrát.“ (MOŽNÝ, 2002, str. 38)  

V minulosti mělo uzavření sňatku hned několik funkcí, přičemž 

k nejdůležitějším patřila ochrana dědictví, případně rozšíření majetku 

prostřednictvím správně vybraného partnera nebo partnerky. Dnes si lidé vstupující 

do manželství své partnery vybírají sami, rodiče zde nehrají primární roli. Formální 

námluvy zcela ztratily svůj význam, pozice muže a ženy je dle práva na stejné 

úrovni. Sňatek je možný i bez souhlasu rodičů, souhlas se sňatkem musí vydat 

představitel obce nebo církve. (MATOUŠEK, 1997, str. 54) 

Při výběru partnera má člověk možnost vybrat si mezi možností zachování 

homogamie nebo naopak heterogamie. V případě homogamie by si jedinec vybral 

partnera nebo partnerku ze stejné společenské třídy, stejného náboženského 

vyznání, etnického původu atd. Obecně bývají tyto sňatky stabilnější. 

(MATOUŠEK, 1997, str. 51)  

Dříve tradiční způsob volby partnera, ve kterém hráli klíčovou roli 

především rodiče snoubenců, a sňatek byl především racionální volbou, uznává 

moderní výběr předmanželské vztahy jako důležitý předstupeň sňatku. Výběr 

partnerů záleží výhradně na snoubencích, na jejich lásce a intimitě, kterou sdílejí. 

Klíčovou roli při výběru partnera tu nehrají ekonomické ani sociální faktory, přesto 

však jsou důležitým prvkem. (KATRŇÁK, 2008, str. 25) 
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V dnešní společnosti ovlivňují výběr partnera tři hlavní typy faktorů: 

• Individuální – sem patří volba partnera na základě osobních preferencí, 

sympatií atd. Pokud by byl tento faktor rozhodující, pak by podle T. 

Katrňáka (2008, str.27) byli snoubenci skutečně spřízněni volbou. Ve 

skutečnosti však nemenší podíl hrají i další faktory, které snoubence 

předurčují k určitému výběru. 

• Strukturální – souvisejí s demografickým rozmístěním obyvatelstva, s 

nabídkou sňatkového trhu. Samozřejmě zde existují určitá omezení 

související se vzděláním, věkem, etnickým původem, vyznávaným 

náboženstvím atd. Pokud je ve vztahu tradiční rozdělení manželských 

rolí, pak se s velkou pravděpodobností jedná o heterogamní manželství – 

starší muž, mladší žena. Naopak pokud je pár spíše věkově homogamní 

(rozdíl mezi manželi je dva až tři roky), dochází ve většině případů ke 

genderové rovnosti. V evropských moderních společnostech se rozdíl ve 

věku mezi manželi snižuje, stoupá tedy možnost uzavření věkově 

homogenního sňatku. Tím jsou také narušována tradiční rozdělení rolí, 

dochází ke genderově vyrovnaným vzorcům chování. (KATRŇÁK, 

2008, str. 42) „Z hlediska vzdělání najdeme nejvyšší věkovou vzdálenost 

snoubenců u sňatků mužů a žen se základním vzděláním…Svobodný 

muž se základním vzděláním, který se ožení do 30 let, a svobodná žena 

s vysokoškolským vzděláním, která se vdá až po 30. roce života, mají 

v české společnosti nejvyšší pravděpodobnost, že jejich sňatek bude 

věkově homogamní.“ (KATRŇÁK, 2008, str. 133) Věkově heterogamní 

jsou kromě sňatků uzavřených ve vyšším věku také manželství 

opakovaná. 

Náboženská homogamie dnes nehraje u většiny obyvatelstva tak 

důležitou roli jako v minulosti. V souvislosti se zvyšující se sekularizací 

společnosti dochází k poklesu náboženské homogamie. (KATRŇÁK, 

2008, str.31) 

Pro multikulturní společnost přestává být typická vysoká etnická 

homogenita, dochází zde k uzavírání sňatků mezi jednotlivými etniky. 

Naopak, ve společnostech, kde jsou vysoké bariéry mezi jednotlivými 

etniky, sňatky jsou vysoce homogamní a děti z těchto párů si do života 

odnášejí stejná přesvědčení jako rodiče. 
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• Sociální – v každé společnosti existují sociální bariéry, které musí 

snoubenci překonat, pokud chtějí uzavřít sňatek. Opět jsou zde velmi 

důležité rozdíly ve věku, religiózní rozdíly, etnické rozdíly, ale také 

například rozdíl mezi zaměstnáními a vzděláním. 

Po roce 1989 se objevilo více šancí pro získání kvalitního vzdělání, 

zvyšovala se návratnost vzdělání, které bylo bráno jako jistý nástroj na 

cestě k úspěchu. Po roce 1989 začala vzrůstat vzdělanostní homogamie, 

vzdělání je důležitým prvkem při výběru manžela, respektive manželky. 

„U lidí velmi vzdělaných (zvláště u žen) můžeme očekávat vyšší šance 

na uzavření vzdělanostně homogamního sňatku než u lidí s nižším 

vzděláním…Šance na vzdělanostní heterogamii jsou nejvyšší u sňatků 

uzavřených lidmi, kteří mají střední stupně vzdělání. Naopak lidé 

s nejnižším a nejvyšším vzděláním mají nejvyšší šance uzavřít 

vzdělanostně homogamní sňatek. (KATRŇÁK, 2008, str. 75) 

Zaměstnanecká homogamie je nejvyšší u dělníků a zaměstnanců, tedy u 

lidí manuálně pracujících. Stejně tak je vysoká míra homogamie u těch 

nejprestižnějších zaměstnání, například u učitelů, vědců a umělců. 

Při výběru partnera ženy očekávají, že partner bude starší a dokáže rodinu 

ekonomicky zajistit. Prosperita a stabilita rodiny by měla být jejich společným 

cílem. Ivo Možný ve své knize Rodina a společnost představuje model 

dvoustupňové teorie filtru při výběru partnera Alana Kerckhoffa a Keithe Davise, 

který vypracovali v roce 1962. Podle této teorie prochází výběr partnera dvěma 

stupni. V první fázi jsou odmítnuti ti jedince, kteří nejsou kulturně homogamní. Ve 

druhé fázi jsou odmítnuti jedinci, kteří nevyhovují svými osobnostními rysy. 

Existuje ještě model Bernarda Mursteina z roku 1986. Nazval jej SVR 

teorie, neboli stimulus-value-role theory. Podle ní je přitažlivost mezi mužem a 

ženou založena na vzájemné reakci aktiv a pasiv, které musí být v rovnováze. 

V první fázi – stimulus jsou nejdůležitější fyzické charakteristiky, pověst atd., které 

mohou vyvolat zájem partnera. Ve druhé fázi – value se zkoumají hodnotové vzorce 

obou partnerů. Pokud nejsou kompatibilní, bude mít vztah minimální šanci na 

úspěch. Třetí stadium – role se pak týká především hraní rodinných rolí. (MOŽNÝ, 

2008, str. 120) 

Odborníci odlišují několik strategií při výběru partnera: 
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• Sociobiologický model výběru partnera  – dle této teorie je výběr 

partnera podřízen genetickému předurčení, jehož cílem je předání 

vhodného genetického materiálu další generaci. Muži tedy hledají 

především atraktivitu, zdraví, mládí atd. Ženy láká především ochrana a 

stabilita. 

• Fázový model formace vztahů – výběr zde není předurčen geny, ale 

spíše sociálním a interpersonálním kontaktem. Partner má být cestou 

k uspokojení potřeb. Vztah je vytvářen jako souslednost kroků, kdy oba 

partneři musí projít různými filtry. Základní kroky tvoří vyhlédnutí 

partnera, jeho zhodnocení, vyjednání dohody výhodné pro obě strany a 

přijetí závazků. Tento model je jakýmsi pokračováním dvoustupňové 

teorie filtru Kerckhoffa a Davise.  

• Teorie směny – podstatou vztahu a hledání partnera je směna. Cílem je 

maximalizace zisku, který představuje láska, uspokojení atd., ovšem za 

minimálních možných nákladů (úsilí, čas, konflikty).  Vzniklý vztah je 

tedy důsledkem vyšších zisků, které převáží náklady. 

• Teorie sňatkového trhu – v rámci sňatkového trhu se setkávají možní 

partneři a zhodnocují se náklady a zisky. Pokud v rámci hledání začnou 

převládat náklady, partner vstoupí do manželství, tzn. opustí sňatkový 

trh. Oproti ostatním teoriím zde do hry vstupují i potencionality jedinců, 

je třeba zvážit i jejich možnou budoucí charakteristiku, nejen tu 

přítomnou.  

Nejdůležitější konstantou, která zde vystupuje, je věk partnerů. U 

mužů může být stoupající věk výhodou, vyjasňují se jeho možnosti, a co 

může nabídnout. Navíc na sňatkový trh vstupují další a další ženy. U žen 

však se stoupajícím věkem klesá šance na získání partnera, kterého by si 

představovaly.  

V dřívějších dobách ženy na sňatkovém trhu hledaly také zvýšení 

socioekonomického statusu. To však již neplatí. Pokud má žena profesní 

úspěch, nepotřebuje, aby ji manžel ekonomicky zajistil. Mnohdy má 

žena dokonce vyšší sociální status než muž. Sňatečnost by tedy mohla 

poklesnout, pro ženy i za tu cenu, že se nemusí stát matkami. Od 

poloviny šedesátých let se tak rozhodla zhruba jedna pětina žen 
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s vysokoškolským vzděláním. V současné generaci by to mohla být až 

jedna třetina. (MOŽNÝ, 2008, str. 125) 

Dalším řešením by mohl být zvyšující se věk vstupu do manželství. 

Ženy si dnes velmi často berou muže mladší, než ony samy jsou. 

Počínaje třiceti lety nevěsty, je průměrný ženich mladší než nevěsta. 

(MOŽNÝ, 2008, str. 126) 

V českém prostředí velmi často vidíme tendenci snižování rozdílu 

věku na minimální úroveň. (V roce 2004 to bylo 2,5 roku).  Je to 

důsledek baby boomu v 70. letech. Na sňatkovém trhu se momentálně 

nachází mnoho žen, které se vdávají i za své vrstevníky a muže, které by 

jinak byly potenciálními partnery pro mladší ročníky. (MOŽNÝ, 2008, 

str. 131) 

• Teorie lidského či kulturního kapitálu – lidský kapitál představuje 

vzdělání, zkušenosti, kvalifikace, příjem atd. To vše vstupuje do procesu 

směny. Nejdůležitější roli zde pak hraje postavení původní rodiny. 

Obecným trendem je, že čím vyšší je postavení původní rodiny, tím 

později se její děti žení či vdávají. To zcela jistě souvisí s vyšším 

vzděláním a kariérou. 

(MAREŠ, 2003, str. 83 - 86) 

Při výběru partnera hraje důležitou roli také původní rodina. Proces 

socializace, prožití dětství, způsob, jakým rodiče hráli své role v rámci rodiny. To 

všechno má vliv na jedince, vstupujícího na sňatkový trh.  

Prvním negativném faktorem může být nepřítomnost jednoho z rodičů 

v původní rodině. Obzvláště problematické pak je, když synovi chyběl otec nebo 

dceři matka. V nově založené rodině se projevují mezery ve znalostech hraní těchto 

rolí, často mají takové rodiny problémy a jsou nestabilní. Mohou se objevit 

komplikace s rozdělení moci, v hodnocení emocí, dělbě práce atd. Ve výběru se 

samozřejmě také projeví hodnoty a postoje, které rodiče dětem vštěpovaly. Svou 

roli hrálo uplatňování sociální kontroly, způsob trávení volného času, sociální sítě, 

ve kterých se jedinci pohybovali.  



46 

2.3.  Rozvod 

Rozvod je definován jako „Právní akt ukončující manželství žijících osob. 

Většinou jde o důsledek faktického rozpadu manželského vztahu. R. je i v záp. 

sekularizované kultuře v důsledku křesťanské tradice stále považován za negativní 

jev, mimo jiné i pro psychické a ekon. důsledky dopadající na děti a partnery.(…)“ 

(JANDOUREK, 2001, str. 207) 

V českých zemích byl rozvod velmi dlouho nepřijatelným řešením 

manželských problémů, teprve od roku 1869 bylo možné dosáhnout u soudu 

rozvodu od stolu i lože. To však nemělo stejné důsledky jako dnešní rozvod. 

Manželé nebyli již dále povinni sdílet spolu domácnost a plnit své manželské 

povinnosti, zároveň jim však nebylo dovoleno mít jiné partnery, a už vůbec ne 

uzavírat další sňatky. Dnešnímu rozvodu se mnohem více podobala tzv. rozluka.  

Počet rozvodů rostl již od devatenáctého století, především jako důsledek 

urbanizace a slábnutí vlivu náboženství. Dalším výrazným bodem byla první 

světová válka, po které bylo rozvedeno více než 100.000 párů (MOŽNÝ, 2008, str. 

208). Od roku 1919 platil v tehdejším Československu velmi liberální zákon, 

umožňující rozluku manželů za mnoha podmínek, mezi něž patřil zhýralý život 

jednoho z partnerů, urážení partnera na cti a také nepřekonatelný odpor. (Zákon 

č.320/1919 Sb.) 

Dnes je v naší republice možné rozvést se i přes odpor partnera, termín 

rozvod od stolu a lože se v českém právu nadále nevyskytuje, stejně jako pojem 

manželské povinnosti a je možné po rozvodu uzavřít další sňatek. (Aktuální znění 

zákona o rodině 2008, zákon č. 94/1963 Sb.) 

Ne všechny páry se ovšem ihned rozvádějí. V případě, že manželé mezi 

sebou nemají již žádný vztah, ale kvůli potomkům nechtějí manželství zrušit, 

vzniká pak tzv. rodičovské manželství. V takovém uspořádání zanikly všechny 

funkce manželství, kromě výchovy dětí. (MOŽNÝ, 2008, str. 206) 

Příčin růstu rozvodovosti se dá nalézt hned několik. Jako první z nich bývá 

často uváděna vyšší zaměstnanost žen. Čím je žena finančně nezávislejší, čím vyšší 

má postavení, tím větší je šance rozvodu. Stejně důležitou roli hraje věk při vstupu 

do manželství, kdy hranice devatenácti let se ukázala jako kritická. „(…) ženy, které 

se vdají do sedmnácti let, se rozvedou dvakrát častěji než ty, co se vdají v osmnácti 

či devatenácti, a třikrát častěji než ty, které se vdají mezi dvacátým a 
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čtyřiadvacátým rokem věku.“ (MOŽNÝ, 2008, str. 224) Ve většině případů je 

důvodem sňatku lidí mladších devatenácti let těhotenství partnerky, nicméně tohoto 

trendu v České republice výrazně ubývá. Stejně tak jsou ovšem nestabilní 

manželství osob, které se vdávají nebo žení po překročení hranice 35 let u mužů a 

30 let u žen. K těmto skupinám můžeme přiřadit také tzv. singles. Mají společný 

přístup k životu, navyklost na určitý rytmus a velkou míru svobody a přizpůsobit se 

požadavkům manželství, respektive rodičovství, může být pro ně velice náročné. 

Jistou roli pro míru rozvodovosti hrají zřejmě i děti. Bylo zjištěno, že 

manželství, kde jsou vychovávány tři a více dětí, se rozvádějí mnohem méně častěji 

než bezdětná manželství. V roce 2002 se rozvedlo 11 346 bezdětných manželství, 

zatímco rodin se třemi a více dětmi se v tom samém roce rozvedlo pouhých 989. 

(Národní zpráva o rodině, 2004, str. 27)   

Důležitým faktorem je také délka trvání manželství. „Nejvíce manželství se 

rozvádí ve třetím až pátém roce svého trvání. Pak pravděpodobnost rozvodu klesá, 

ale druhý, o něco slabší, vrchol přichází po deseti až dvanácti letech od sňatku. Je to 

pro rozvod takové „poslední zvonění“ – pak už platí, že čím déle manželství trvá, 

tím pravděpodobněji bude trvat dále (…).“ (MOŽNÝ, 2008, str. 226) Podle 

publikace, která vyšla v roce 2008 za účasti Úřadu vlády a ČSÚ, však věk, ve 

kterém se lidé rozvádějí, roste. Od roku 1993 se věk manželů při rozvodu zvýšil o 

zhruba čtyři roky, z 33,3 let ženy na 38,4 let v roce 2007 a u mužů došlo ke vzrůstu 

od 36,1 let na 41,2 let v roce 2007. Průměrná délka manželství v době rozvodu 

taktéž vzrostla, a to z 10,3 let v roce 1993 na 14 let v roce 2007. (Ženy a muži 

v datech, 2008, str. 5) 

Na míře rozvodovosti se podílí také úroveň vzdělání. Zatímco u mužů se 

objevuje lineární tendence, kdy se stoupajícím vzděláním klesá míra rozvodovosti, 

u žen není tento jev takto vyrovnaný. Počet rozvodů lineárně stoupá u žen se 

základním vzděláním, svého vrcholu dosahuje u žen se středním vzděláním a 

maturitou a u vysokoškolsky vzdělaných žen opět klesá. (MOŽNÝ, 2008, str. 223) 

V České republice je vysoké procento manželství, která se rozvádějí. „V 

mezinárodním srovnání patří Česká republika k zemím s vyšší rozvodovostí. Mezi 

země s vyšší než čtyřprocentní pravděpodobností rozvodu patří ještě všechny 

skandinávské země a Velká Británie.“ (MOŽNÝ, 2008, str. 47) Rozvodovost se 

výrazně zvyšovala především v devadesátých letech, na rozdíl od sňatečnosti a 

porodnosti. Tento trend pak pokračoval i na začátku druhého tisíciletí. Zatímco 
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v roce 1999 bylo rozvedeno necelých 24 tisíc manželství, v roce 2003 už to bylo 

32 824 rozvodů. Svou roli zde jistě hraje i poměrně jednoduchá legislativní 

podmínka, soudy navíc rozvedou čím dál tím více manželství (77% na počátku 90. 

let, 87% v roce 2002). Je všeobecně známé, že návrh na rozvod podávají v našem 

státě mnohem více ženy než muži (66%), k nejčastějším důvodům pak patří 

rozdílnost povah a zájmů (40%), nevěra (7%) a alkoholismus (5%). (Národní 

zpráva o rodině, 2004, str. 25-26) 

Rozvod představuje velký zlom v životě všech zúčastněných. Oba partneři si 

musí najít zcela jiné sociální prostředí, někteří přátelé, známí a příbuzní již do jejich 

života nepatří. Většinou to pro jednoho z partnerů také znamená nové bydlení a 

nižší příjem. Partnerky rozvodem spíše ztrácejí, především je to dáno nižším 

příjmem žen a také znevýhodněním na trhu práce, kdy jako svobodná matka je pro 

mnoho zaměstnavatelů nevýhodná. Ženy, které podaly žádost o rozvod, jako 

důvody nejčastěji uvádějí uzavřenost a odměřenost svých partnerů, kteří pro ně ve 

většině případů nejsou onou spřízněnou osobou a důvěrníkem, jak by si přály. 

Emocionální uspokojení v manželství je pro ně zcela nedostačující. (DUDOVÁ, 

2006, str. 13) 

Sám proces rozvodu se dá rozdělit na tři základní fáze: 

1. Předrozvodová – manželství je od samého počátku ohroženo vnějšími i 

vnitřními konflikty, jejich povaha určuje pozdější rozvodové chování. U 

mladých manželství jsou rozhodující především vnitřní manželské 

konflikty a problémy, které mladí manželé neumí vzhledem ke svým 

nízkým sociálním zkušenostem řešit. Později je zdrojem spíše problém 

stárnutí manželství, slábnutí intimity a něžnosti vztahů. Mladá 

manželství jsou většinou ukončena mnohem radikálněji, rozvod bývá 

často považován za jediné možné řešení. V této fázi se u jednoho 

z partnerů objeví pocit, že v manželství není možné dále pokračovat. 

Dochází k mnoha vyhroceným situacím, vázne komunikace, oslabuje se 

citová vazba partnerů (často dochází k jejímu oslabení pouze ze strany 

jednoho partnera). Objevují se rozpory související s řešením 

každodenních situací, u mladých manželství rychle končí především 

ekonomické soužití, u starších pak dříve intimní a teprve později 

ekonomické soužití. Dalším krokem je rozhodnutí o rozvodu. Většinou 

se jedná o iniciativu pouze jednoho partnera, přičemž v České republice 
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je to častěji žena. U druhého partnera se v této fázi mohou objevit 

deprese, nesouhlas, rezignace. Problém je řešen i v okolí páru, zapojena 

je i širší rodina a přátelé. (ALAN, 1989, str. 330-333) Rodinným 

rozvratem jsou výrazně zasaženy především děti a jejich zdravý 

osobnostní vývoj. Dítě špatnými vztahy mezi rodiči trpí ve všech fázích 

svého vývoje, liší se však jeho reakce na problémy s touto situací 

spojené. Rozdíly se objevují dle věku a pohlaví. V důsledku působících 

stresů se mohou objevit problémy s chováním a se školním prospěchem. 

Zde se právě objevuje rozdíl mezi oběma pohlavími, zatímco chlapci se 

projevují výrazně agresivně, děvčata se uzavírají do sebe a mají 

problémy navazovat vztahy. 

2. Rozvodová – rozvodová fáze má tři základní, velmi důležité kroky. Jsou 

jimi ukončení manželství, rozhodnutí o dětech a vytvoření nové rodinné 

situace a rozhodnutí o ekonomických vztazích. V závislosti na 

schopnosti obou partnerů se vzájemně dohodnout, se vyvíjí adaptace 

všech zúčastněných (tedy i dětí) na novou situaci. Je nutné vytvořit zcela 

nový životní styl. Tato fáze je velmi stresová, často plná iracionálních a 

nepřátelských projevů. Je to také velmi stresující období pro děti. P. 

Říčan dokonce zmiňuje, že některé rozvody mohou skončit celoživotním 

nepřátelstvím, které zasáhne i děti. (ŘÍČAN, 1989, str. 290) Rozvod 

dává dětem příklad v řešení manželských problémů. Ve své dospělosti se 

děti, které v dětství zažily rozvod rodičů, často uchylují ke konfliktním 

formám interakce, jsou hádavými partnery a často neústupní.  

3. Porozvodová – manželství končí rozvodem, ovšem rodina dále 

pokračuje. Nicméně ve zcela jiné podobě. Nabízí se několik možností 

volby: život osamělého rodiče s dětmi, zcela osamělý život, nový sňatek 

nebo nový vztah, ovšem bez uzavření manželství. „asi 88% mužů po 

rozvodu opouští rodinu i domácnost (byt), zbytek žije i po rozvodu 

společně; asi čtvrtina rozvedených žen s dětmi žije v bytě svých rodičů; 

nový sňatek mladších osob je uzavírán obvykle v krátkém odstupu od 

rozvodu (u mužů do 1 roku, u žen do 1,5 -2 let), u starších se toto období 

prodlužuje; rozvod mění rodičovskou situaci dětí; okolo jedné třetiny 

rodičů, kteří po rozvodu opustili rodinu, vykazuje pouze formální, malý 

nebo vůbec žádný zájem o své děti.“ (ALAN, 1989, str. 336) Obecně 
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pak v porozvodové době dochází k uklidnění vztahů pro jednu stranu a 

pro druhou období řešení nově vzniklých problémů, podmíněných 

rozvodem. I když se život partnerů začíná uklidňovat, pro děti může 

nastat nové stresové období, a to především v případě, že se rodič, 

kterému byly děti svěřeny do péče, znovu vdá nebo ožení. Tím může 

vzniknout tzv. „binukleární“ rodina. (ALAN, 1989, str. 341) Zde 

dochází k vytvoření společného života vlastních a nevlastních 

příbuzných, které není vždy zcela ideální. Vnitrorodinné vztahy jsou po 

rozvodu narušeny, ne-li zcela zničeny. Zázemí, které dítěti dávalo pocit 

bezpečí a jistoty, zcela změnilo svou formu. Dítě dokonce může přijít i o 

prarodiče, kteří odmítnou jakékoliv pozitivní vazby k dítěti na základě 

rozvodu jeho rodičů. Navazování vztahů k cizím lidem, často předstírání 

pozitivních pocitů vůči naprostým cizincům, kteří se najednou ocitli 

v jeho životě, může mít velké důsledky pro psychický stav dítěte. Může 

být narušen vztah k lidem obecně. (MATĚJČEK, 2002, str. 44 - 46)  

I po formálním ukončení manželství může pokračovat stresové období, 

naplněné soudními spory o péči o dítě. „Dítě se opakovaně dostává na 

vyšetření k soudním znalcům, je těžce frustrováno, má-li se vyjadřovat, 

ke komu projevuje větší příchylnost, koho z rodičů si více váží, s kým 

by chtělo žít.“ (MATĚJČEK, 2002, str. 43)  

Nejtěžší situace po rozvodu rodičů tedy zcela jistě nastává pro děti. 

V poslední dekádě byly děti v 90% případů svěřeny matce a v 8% do péče otci. 

(DUDOVÁ, 2006, str. 14) Jejich život je zcela změněn, mění se i vztah k oběma 

rodičům. K nejvýraznějším změnám v chování dítěte patří „nepravidelnosti v jídle i 

v ukládání k spánku, méně časté společné stolování matky s dítětem, méně čtení 

před spaním, méně nároků na zralost dítěte, méně komunikace, méně citových 

projevů, zato však více nedůsledností ve výchově a horší disciplínu, což platí 

zvláště o vztahu matek k synům.“ (MATĚJČEK, 1992, str. 149) Vliv rozvodu na 

dítě je však mnohem dlouhodobější než by se na první pohled mohlo zdát. Tato 

situace ovlivňuje dítěte v podstatě po celý život. „Děti z rozvedených manželství 

mají většinou strach, aby nešly později touž cestou. To má pro ně některé pozitivní 

důsledky v tom, že jsou opatrnější při výběru partnera, pro jiné naopak negativní, 

neboť ze strachu před citovými závazky navazují krátkodobé, povrchní, 

neuspokojivé známosti.“ (MATĚJČEK, 1992, str. 150)  
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Nepřítomnost otce má také přímý negativné vliv na socializaci dítěte. „Otec 

má demonštratívnu, normatívnu a usmerňovaciu funkciu.“ (EMÖKE,1977, str. 63) 

Je vzorem pro dodržování norem, vyvíjí tlak na dítě, aby dané normy dodržovalo, a 

předává mu žebříček hodnot. Tento model by samozřejmě měl být v souladu 

s modely, které vyžaduje celá společnost. Pokud je dominantním prvkem v rodině 

matka, naruší se tak vyrovnaný proces socializace. Jedním z důsledků tak může být 

nevyrovnaná, nesamostatná osobnost, která má problémy ve svém životě i ve styku 

s druhými lidmi. 

Irena Sobotková však upozorňuje, že „Výzkumy dosud neprokázaly přímé 

souvislosti mezi absencí otce ve výchově a možnými negativními jevy ve vývoji 

dítěte.“ (SOBOTKOVÁ, 2001, str. 133) Faktem ovšem je, že pokud v rodině chybí 

otec, mohou se častěji objevovat poruchy chování, někdy také delikvence 

mladistvých. Nepřítomnost biologického otce tedy není natolik důležitá, jako 

absence mužského vzoru. Sami otcové však nejsou zodpovědní za socializaci dítěte. 

„I v rodinách, kde je otec přítomen, je různá míra jeho zapojení do procesu 

socializace dětí; někdy jsou to právě matky, které na sebe přebírají veškerou 

zodpovědnost za výchovu dětí i vedení domácnosti (…). Pouhá fyzická přítomnost 

otce tedy není zárukou zdravého vývoje dětí, a úvahy, které neberou v potaz kvalitu 

rodinného prostředí, nemají valný smysl.“ (SOBOTKOVÁ, 2001, str. 133) 

Sobotková ve své knize Psychologie rodiny (2001) uvádí teorii 

Goldenbergových (1998), dle které existují tři dimenze, které mají vliv na míru 

úspěšné adaptace rodiny s jedním rodičem po rozvodu: 

1) „Vnit řní zdroje rodiny: zahrnují schopnost reorganizovat se a udržet si 

vnitřní integritu (…). Osamělá matka si udržuje pocit kontroly a zvládání, 

hranice v rodině zůstávají zřetelné – nedochází např. k symbiotickým 

koalicím, komunikace v rodině zůstává funkční. 

2) Environmentální stres: záleží také na tom, jak rodina zvládá stres 

přicházející z jejího vnějšího prostředí a jak efektivní mechanismy zvládání 

používá (coping patterns). 

3) Zdroje v širší sociální síti: jaká je míra a kvalita vnějších zdrojů podpory 

(přátelé, příbuzní), které je rodina schopna aktivovat.“ (SOBOTKOVÁ, 

2001, str. 130) 
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Rozvod je již dnes trvalým jevem v naší společnosti a prognózy se shodují 

na tom, že tomu bude tak i nadále. Rozhodující bude chování mladých generací, 

tedy těch, které v těchto letech vstupují do manželství, případně se na tento vstup 

v krátké době chystají.  

2.4.  Singles 

Především v devadesátých letech dvacátého století se začalo objevovat nové 

uspořádání života. Jako singles jsou označováni lidé, kteří již nežijí v původní 

rodině, nechystají se však založit si rodinu vlastní, přestože jsou právě teď 

v ideálním věku pro založení rodiny (20-30 let). Pro singles jsou typické především 

finanční schopnost vést vlastní domácnost (někdy singles žijí i ve společném 

bydlení, ovšem bez toho, aby došlo k navázání jiných než přátelských vztahů). 

Mnohé ženy, žijící nyní jako singles, neodmítají zcela myšlenku sňatku a založení 

rodiny, nicméně toto rozhodnutí stále odsouvají. Mezi singles navíc mohou být 

počítáni také jedinci, kteří už manželstvím prošli. Tento životní styl je v podstatě 

nemožné vymezit jasně danými hranicemi. Není přesně určeno, zda charakteristika 

toho, že člověk žije sám ve své domácnosti, již stačí k tomu, aby byl daný člověk 

určen jako single. Navíc je tu otázka věku. Těžko můžeme označit vdovce nebo 

vdovu, kterým je přes sedmdesát let, avšak žijí sami, jako singles. Ivo Možný jako 

nejdůležitější faktor uvádí narození dítěte. To zcela nutně změní životní styl 

svobodných mladých lidí. Jejich nulová reprodukční strategie je tedy 

nejdůležitějším znakem singles. 

Singles se rozdělují do čtyř základních kategorií, založených na tom, zda jde 

o postoj dobrovolný a na stabilitě takového postoje. 

• Dobrovolní dočasní – mladí, svobodní nebo rozvedení; sňatek 

neodmítají, ale není to jejich prvotním cílem 

• Dobrovolní stabilní – manželství není cílem, spokojeni se svou 

svobodou; sem patří také sociální skupiny, u kterých sňatek není součástí 

života – např. kněží, řádové sestry atd. 

• Nedobrovolní dočasní – hledání partnera je velmi důležité, manželství je 

cílem 

• Nedobrovolní stabilní – rozvedení, stále svobodní, ovdovělí; 

charakteristické je smíření se s touto situací (TOMÁŠEK, 2003, str. 227) 



53 

Nabízí se otázka, kde se vzala tato specifická sociální skupina. Odpověď 

nabízí kniha prof. Možného Rodina a společnost. Velký vliv hrál požadavek trhu, 

který upřednostňuje „flexibilní pracovní sílu, schopnou stěhovat se za prací, 

zvládnout období bez zaměstnání při hledání nové práce a na pracovním místě 

schopnost dostat nárokům na neplánované služební cesty, nárazové zatížení 

s dlouhými přesčasy a dalšími, rodinný život devastujícími charakteristikami.“ 

(MOŽNÝ, 2008, str. 201) Dále se nabízí také vysvětlení prostřednictvím tlaku 

kulturních norem, propagujících jiný životní styl, charakteristický odmítáním 

odpovědnosti, starostí a péčí o jiné a maximální využití volného času. (MOŽNÝ, 

2008, str. 201). 

V roce 2007 tvořili v České republice ze všech domácností 29,7% singles, 

přičemž častěji se jednalo o ženy než o muže. (Muži a ženy v datech, 2008, str. 14) 

„V roce 1961 žilo samostatně 5,6% osob ve věku do 29 let, v roce 2001 to bylo již 

15,7% (Radimská, Tomášek 2003:10).“ (TOMÁŠEK, 2003, str. 229) K těmto 

statistickým údajům navíc Tomášek přidává i pořadí základních charakteristických 

skupin: 

• Dosud nesezdaní (sem patří i svobodné matky, respektive otcové 

s dětmi) 

• Rozvedení, ovdovělí, respektive vdané či ženatí, ale žijící samostatně 

• Vyloučení z manželství – homosexuální jedinci, kněží atd. 

(TOMÁŠEK, 2003, str. 229) 

Trend singles v České republice nepochybně narůstá. U českých singles je 

však v realitě mnohdy pravdou, že nežijí tak úplně sami, ale udržují partnerské 

vztahy, které však nekončí sňatkem. Velkým problémem, který se může k trendu 

singles vázat, je přechod od tohoto způsobu života k manželství. Čím déle žil 

člověk jako single, tím těžší pro něj bude přizpůsobit se nové situaci. Taková 

manželství mohou být velice nestabilní.  

2.5.  Neúplná rodina 

Úplné rodiny netvoří v České republice menšinový podíl všech soužití, 

přesto se objevuje stále výraznější jev nesezdaných soužití nebo neúplných rodin. 

V posledních letech se počet úplných rodin snížil z 1396 tisíc na 1091 tisíc rodin. 

(Národní zpráva o rodině, 2004, str. 32). Tato změna se týká především mužů a žen 
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do 30 let věku. U nich došlo ke snížení 1,6krát. (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 

36) Počet dětí narozených mimo manželství pak v roce 2005 tvořil 31,8% živě 

narozených dětí. (RYCHTAŘÍKOVÁ, 2006, str. 20) Počet živě narozených dětí pak 

nejvíce stoupl u svobodných matek ve věku 20-24 let a 25-29 let. 

(RYCHTAŘÍKOVÁ, 2006, str. 25) 

Neúplná rodina vzniká důsledkem rozvodu, úmrtím jednoho z rodičů či 

narozením dítěte matce, která nežije s otcem dítěte. Všechny tyto možnosti mají 

společný fakt, že v čele takto vzniklé neúplné rodiny stojí v drtivé většině ženy 

(85% v roce 2001). V neúplných rodinách pak žije téměř 488 tisíc závislých dětí, 

přičemž nejčastěji je v takovéto rodině vychováváno jedno dítě (zhruba třetina 

z celkového počtu rodin). (Národní zpráva o rodině, 2004, str. 41).  

Česká republika však v tomto trendu není výjimkou, podobné tendence se 

dají nalézt i v ostatních evropských zemích. Zde byla míra ilegitimity, 

pozorovatelná nyní v České republice, překročena již v devadesátých letech. To se 

týká především severských zemí (Island 65%, Norsko, Švédsko a Dánsko s více jak 

50%). Naopak tyto jevy se téměř vůbec nevyskytují v tradičně velmi silně 

nábožensky založených státech, jako jsou Polsko (11%), Itálie a Chorvatsko (8%), 

Řecko (4%). (MOŽNÝ, 2008, str. 40) 

Důvod, proč se tolik dětí rodí mimo manželství, nemůže být stručně 

charakterizován, neboť se jedná o souhru několika faktorů. Svou roli zde hraje 

změna struktur rodinného soužití, změna hodnot, způsob podpory rodiny státem atd. 

Podílí se také nestabilita rodin, vysoká míra rozvodovosti atd. U rodin s nižším 

příjmem se dá navíc vysledovat závislost snižování hodnoty mateřství na nízkém 

příjmu a nízkém zájmu o rodinu. (RYCHTAŘÍKOVÁ, 2006, str. 21)  

Svou roli má jistě také vzdělání. Lépe placené ženy s vyšším vzděláním mají 

vyšší pravděpodobnost uzavřít manželství, rozvádějí se méně často, a žijí tedy ve 

stabilnějším prostředí, spojeném s výraznou rolí otce při výchově dítěte. Naopak 

ženy s nižším vzděláním a nízkým příjmem se častěji stávají svobodnými matkami, 

častěji se rozvádějí a častěji také nežijí s otcem dítěte. (RYCHTAŘÍKOVÁ, 2006, 

str. 21) 

„Ženy se základním vzděláním porodily 14% dětí jako svobodné v roce 

1986 a 59% v roce 2004 (…). U vysokoškolaček byly tyto hodnoty ve stejných 

letech 2% a 10%.“ (RYCHTAŘÍKOVÁ, 2006, str. 37) Další sledovanou proměnou 

je průměrný věk svobodné matky při porodu dítěte. Nejmladší matky jsou opět 
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s nejnižším vzděláním (20,6 let v roce 2004) a nejvyšší věk je u žen s vysokou 

školou (24,41 let v roce 2004). (RYCHTAŘÍKOVÁ, 2006, str. 39)  

Mladé svobodné matky navíc velmi často pocházejí ze sociálně slabého 

prostředí, pro které je charakteristický nezájem o dosažení co nejvyššího stupně 

vzdělání, nezájem o budování kariéry. Mateřství, respektive rodičovství, je tedy pro 

ně jedinou možností pro získání alespoň nějaké pozice ve společnosti. 

(HAMPLOVÁ, 2008, str. 2) 

Jako tři hlavní důvody, proč neprovdané matky zůstávají samy, se uvádějí 

především tři jevy. Patří mezi ně nezájem a neochota pokračovat ve vztahu 

s mužem – otcem dítěte, nezájem otce o dítě a rozhodnutí o mateřství a narození 

dítěte v nízkém věku matky. Tyto ženy můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

• „Pro nedobrovolně svobodné matky byly hlavními důvody, proč 

nevstoupily do manželství, nesouhlas partnera a nejistota ohledně 

stability partnerského vztahu. Často uváděly, že jejich partner byl 

ženatý, nebo že v době narození dítěte neměly partnera. Na rozdíl od 

ostatních neprovdaných matek ale manželství nepovažovaly za 

zbytečnou instituci a nesouhlasily ani s tím, že status neprovdané matky 

přináší výhody. Mezi neprovdanými matkami jich bylo 30%. První dítě 

měly v průměru jako nejmladší (22,6 let) a je mezi nimi nejvyšší podíl 

žen se základním vzděláním a vyučených. 

• Další skupinou neprovdaných matek tvoří liberální neprovdané matky 

(33%), které se přiklánějí k tomu, že manželství je zbytečná formalita. 

Jen málo z nich zmiňovalo, že by důvodem neuzavření sňatku byla 

nedůvěra v budoucnost partnerského vztahu či nesouhlas partnera se 

sňatkem. Liberální svobodné matky měly první dítě (ve srovnání 

s ostatními neprovdanými matkami) v nejvyšším věku (24,5 let) a jsou 

mezi nimi nadprůměrně zastoupeny vysokoškolačky a středoškolačky 

s maturitou. 

• Nejpočetnější skupinou jsou pragmatické neprovdané matky (37%). 

V jejich případě se nejistota ohledně budoucnosti vztahu spojovala 

s postojem, že manželství je zbytečná instituce a že být neprovdanou 

matkou je finančně výhodné. Z hlediska věku se situují mezi výše 

uvedenými skupinami a jejich vzdělanostní struktura se přibližuje 

průměru neprovdaných matek.“ (CHALOUPKOVÁ, 2008, str. 6) 
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Ne všichni odborníci však zastávají názor, že rodina pouze s jedním 

rodičem, nejčastěji tedy matkou, je nutně rodina nefunkční. Dle Mutki Jain 

Campionové matka dokáže vytvořit dostatečně kvalitní prostředí pro správný vývoj 

dítěte. Dalším pozitivem je navíc i fakt, že takové děti nemusí procházet 

rozvodovým traumatem. (SOBOTKOVÁ, 2001, str. 130) 

Česká veřejnost již začala svobodné matky brát jako jakousi subskupinu 

rodičů. Mnohá centra nabízejí podpůrné programy pro osamělé rodiče, mnoho 

kurzů má ve své náplni témata jako jsou například porozvodové vztahy, 

komunikace v rodině, péče o děti v náročné životní situaci atd. Mnohá centra, 

například Centrum pro rodinu a sociální péči, nabízí nejen teoretické přednášky, ale 

také pomoc v reálném životě. Jedná se o tzv. Terénní sociální službu v rodině, která 

se týká především výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností. Cílem všech 

těchto snah je rovnoměrný vývoj a úspěšná socializace dítěte. 

Existuje zde také podstatný rozdíl mezi finanční situací neúplné rodiny, 

která vznikla po rozvodu rodičů, oproti finanční situaci svobodné matky s dítětem. 

„Zatímco rozvedení otcové přispívají ve většině případů dle dohody (62%), otcové, 

kteří dříve žili v nesezdaném soužití s matkou dítěte, přispívají v dohodnuté výši jen 

v 45% a ti, kteří nežili s matkou dítěte, v 40%. Mezi posledně zmiňovanou 

skupinou otců je největší podíl těch, kteří na dítě vůbec nepřispívají (37%).“ 

(CHALOUPKOVÁ, 2008, str. 4)  

Neúplná rodina má svou roli o mnoho těžší než rodina úplná. Pokud 

pomineme mnohdy velmi špatnou finanční situaci, bere na sebe rodič také velkou 

míru odpovědnosti a povinností. Takováto rodina bude mít také zcela jiná pravidla 

fungování, je třeba zcela nově definovat hranice a role. V mnoha případech tato 

matka (respektive otec) vyhledají odbornou pomoc, která může usnadnit uvedení 

tohoto nového sociálního systému do provozu. Na tom záleží i budoucí vývoj dítěte. 
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3. Spolupráce rodiny a školy 

Při socializaci dítěte hraje jednu z klíčových rolí také škola. Zde probíhá 

především socializace sekundární, spolupráce s rodinou je zde však velmi důležitým 

faktorem. V posledních letech se škole přikládá naprosto klíčová úloha v životě 

společnosti, podle nejideálnějších představ by právě škola měla vyřešit problémy, 

na které výchova v rodině ani působení státu nestačí. Patří sem například posilování 

občanské solidarity, posilování občanských ctností, kultivování osobnosti, 

vzdělávání atd. (MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 2003, str. 64) „Míra učitelovy 

angažovanosti na žákově osudu ovšem může přesahovat míru rodičovského zájmu 

jen výjimečně a dítěti to nemusí být na prospěch ani v případech, kdy jeho rodina 

v něčem selhává. Od socializačního působení školy se dnes očekává více, než je 

reálné.“ (MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 2003, str. 65) A Koťa (2002) dodává: 

„Mladý člověk není pouhým produktem školy, ale jeho vývoj ovlivňuje celá řada 

dalších faktorů, jako jsou dědičné vlivy, rodina a širší komunita, v níž vyrůstá, 

společenské klima, různé nešťastné náhody a okolnosti jeho života mimo školu a 

mnohé další.“ (HAVLÍK, KOŤA, 2002, str. 139) 

Škola odvádí děti z domova, dává jim však šanci získat kompetence a 

znalosti, které by v rodině získávaly obtížněji. Dítě se ve škole setkává s mnoha 

osobnostmi, které představují autority, jež je třeba tolerovat, je zde řád, který je 

třeba dodržovat, a vztahy zde nejsou založeny na čistě emocionální úrovni. Tento 

přechod a zvykání si na něj je charakteristický především pro základní školu. Na 

střední škole je pozornost zaměřena především na vytváření občana státu, 

vědomého si svých práv a povinností. Dochází zde k nárůstu autonomie studentů, 

řád, který na předchozím stupni platil zcela autoritativně, začnou studenti hodnotit a 

stavět se vůči němu kriticky. I to je součástí socializace. (HAVLÍK, KOŤA, 2002, 

str. 138) 

Školní socializace především: 

1. „Předává dítěti ucelené soustavy vědomostí, které dítěti poskytují 

všeobecný základ pozdější zdrobnělé teoretické i praktické 

přípravy na budoucí profesi. 

2. Zprostředkovává dítěti základní hodnoty a cíle společnosti, jíž je 

představitelem, a spolu s nimi i základní normy jednání ve 

společnosti, které by odpovídaly hodnotám a cílům společnosti… 
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3. Třetí hlavní oblastí předávaných obsahů socializace je specifický 

systém sociálních rolí, především role žáka, učitele a spolužáků, 

jimiž se realizuje socializační působení školy jako speciálního 

socializačního zařízení; činnostním obsahem nové role žáka se 

pro dítě poprvé stává plnění společensky závazných povinností, 

které dítě připravuje na pozdější pracovní činnost. 

Odehnal, J., 1984, s. 115-6“ 

(HAVLÍK, KO ŤA, 2002, str. 139) 

Ve druhé polovině dvacátého století bylo vytvořeno schéma čtyř základních 

modelů vztahů mezi rodiči a školou: 

• Kompenzační model  - některé skupiny rodičů nemohly vytvořit dětem 

dostatečně motivující a podpůrné prostředí, proto byla škola nucena 

vytvořit programy a instituce na podporu vývoje dětí. Postupně se tento 

model odklonil od socioekonomického znevýhodnění k problému 

rozdílné socializace v rodině, v kultuře atd. Rodiče se v tomto procesu 

stali především partnery, podílejícími se na programech a postupech, 

vytvořených školou. 

• Konsenzuální model – škola hojně komunikovala s rodiči, ovšem ve 

většině případů se jednalo o komunikaci jednostrannou, a to od školy 

směrem k rodičům. V podstatě šlo pouze o informování o vzdělávacím 

procesu. Škola a rodina byly v tomto modelu pokládány za rovnocenná 

socializační prostředí.  

• Participační model – v tomto modelu byli rodiče více bráni jako 

autonomní a především aktivní bytosti, které dokáží podporovat své děti 

ve vzdělávání a také dokáží vytvořit vhodné podmínky. V tomto modelu 

se však projevuje změna postavení rodiny jako hlavní socializační 

jednotky, kdy některé její role přebírají média, vrstevníci atd. Mnohé 

úkoly přebírá také škola. 

• Model sdílené odpovědnosti – zdůrazňována je především sdílená 

odpovědnost rodičů i školy za každé konkrétní rozhodnutí. 

(RABUŠICOVÁ, 2004, str. 11-12) 
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Pro podporu úzké spolupráce rodiny a školy hovoří mnoho argumentů, mezi 

ně patří například snadné zapojení, a tedy i lepší proces socializace v případě, že 

dítě pochází z jiných socioekonomických nebo kulturních podmínek. Škola může 

také mnoha akcemi podporovat správné fungování rodiny. Mnohé organizace, 

ovšem většinou ne přímo školy, pořádají různé vzdělávací setkání a přednášky, 

určené pro rodiče, kteří si nejsou jisti v otázkách výchovy. Vychází také časopis 

Rodina a škola, zabývající se podobnou problematikou. 

Školní úspěšnost, stejně jako úspěšnost socializace dítěte závisí nejvíce na 

rodině. „Škola v tomto pojetí produkuje příležitosti, požadavky a odměny, rodina 

produkuje postoje, motivaci a sebepojetí. Školní výsledky vznikají z interakce 

kvalit, které si dítě přináší z domova do školy. Rodina tak podle Colemana vytváří 

stavební kameny, na nichž je možno budovat učení ve škole.“ (ŠEĎOVÁ, 2004, str. 

22) 

Velkou roli ve vzdělávacím, ale i socializačním procesu dětí hraje 

samozřejmě vzdělání rodičů. „Čím vzdělanější jsou rodiče, tím vzdělanější budou 

pravděpodobně jejich děti, čím vyšší pozici na pomyslném profesním žebříčku 

zaujímají rodiče, tím vyšší pozici budou pravděpodobně zaujímat jejich děti.“ 

(ŠEĎOVÁ, 2004, str. 23) Podle některých odborníků (např. Matějů, Řeháková, 

1992) je pak klíčové především vzdělání matky.  Obecně se pak dá říci, že pokud 

rodiče dosáhnou vysokoškolského vzdělání, pak stejné úrovně velmi 

pravděpodobně dosáhnou i jejich děti. To samé platí i pro rodiny, kde mají rodiče 

středoškolské vzdělání. Velmi zajímavým způsobem tuto problematiku řeší 

například ve Skandinávii nebo v Holandsku, kde mají školy, ve kterých se učí více 

dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, možnost získat až dvojnásobek učitelů 

oproti školám s menším počtem takových dětí. (MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 2003, 

str. 69) 

Ve vztahu k této problematice je velmi známá teorie Basila Bernsteina 

ohledně jazykových kódů. Existuje tzv. omezený a rozvinutý kód. Děti z nižších 

vrstev většinou disponují tzv. omezeným jazykovým kódem. To znamená, že jejich 

řeč je velmi silně vázána na kontext, je plná zájmen a neplnovýznamových slov, pro 

jejich plné porozumění je třeba společně sdílená znalost. Tento omezený jazykový 

kód může způsobit problémy ve škole, kde je používán kód rozvinutý, dítě může 

mít dokonce problémy rozumět učitelům, často se mu spolužáci posmívají, protože 

samo má problémy se vhodně vyjádřit. 
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Naproti tomu rozvinutý jazykový kód umožňuje porozumět vyjádření i bez 

kontextu, slova jsou často abstraktního významu a dítě disponuje širokou slovní 

zásobou. Je samozřejmě možné tyto kódy střídat. K tomu velmi často dochází u dětí 

ze středních vrstev společnosti, které v rodině a ve vrstevnických skupinách 

používají omezený kód, nicméně jim nedělá problémy ve škole přejít do kódu 

rozvinutého.  

Z pohledu sociologického se ještě jako důležitější může jevit teorie 

kulturního kapitálu Pierra Bourdiea. Především výchova a kultura totiž reprodukuje 

sociální strukturu. Jako kulturní kapitál se rozumí především „Schopnosti, 

dovednosti, postoje a hodnoty převažující především v rodině a předávané v rámci 

socializace dítěti. Kulturní kapitál se většinou promítá do školní úspěšnosti tím, že 

šance na vzestup dětí z méně vzdělaných vrstev, které mají horší vstupní podmínky, 

je často limitován. Hovoříme o sociálně-ekonomických bariérách. Prostřednictvím 

kulturního kapitálu následně vzdělávací systém působí jako nástroj přenosu 

společenských nerovností mezi generacemi a podílí se na autoreprodukci 

(neustálém vlastním formování) jednotlivých společenských vrstev. Výzkumy 

prokázaly, že vzdělávací dráha dětí ve velké míře závisí na typu rodiny, ze které 

pocházejí, a především na její vzdělanostní úrovni.“ (PALÁN, 2002, str. 106) 

Pokud pomineme socioekonomický status, pak je rozhodujícím faktorem 

především skutečnost, jak moc se rodiče zapojují do vzdělávacího procesu, jak jsou 

schopní ocenit a ohodnotit úspěchy a hlavně neúspěchy svých dětí. Motivace ze 

strany rodičů je důležitým faktorem, jejich podpora posiluje pozitivní postoj vůči 

škole.  

Jiří Prokop (2001) nabízí několik základních charakteristik dobrého rodiče, 

jehož spolupráce se školou bude efektivní: 

• Dobrý rodič zná vzdělávací filozofii či ideologii školy 

• Rodič by měl projevovat skutečný výchovný zájem o výchovu svého 

dítěte 

• Rodič by měl být schopen zařadit se na základě sebehodnocení do 

určitého schématu 

• Rodič musí udělat patřičný dojem, dávat jasně najevo ochotu 

(PROKOP, 2001, str. 39) 
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Podle Davého (in ŠEĎOVÁ, 2004, str. 27) patří mezi další nejdůležitější 

charakteristiky následující body: 

• „tlak na úspěšnost – rodičovské aspirace a očekávání 

• jazyk – příležitost pro rozvoj různých úrovní jazykového vyjadřování 

• akademické vedení – dostupnost a kvalita pomoci s prací školy 

• aktivita rodiny – množství rodinných volnočasových aktivit 

nesouvisejících přímo se školou 

• intelektualizovanost – vytváření příležitostí pro děti k přemýšlení a 

rozvoji představivosti při denních aktivitách 

• pracovní návyky – důraz na pravidelnosti v organizaci prostoru a 

času.“ 

 

Jistou roli hraje také uspořádání rodiny. Existuje zde nepřímá úměra, čím 

více dětí, tím hůře se dítě vyrovnává s nároky školy. V souvislosti s tímto 

problémem byla vyslovena tzv. hypotéza „ředění zdrojů“, podle které mají rodiče 

jen omezené množství zdrojů na vzdělávání svých potomků a je třeba je mezi ně 

dělit. Důležitou roli hraje také pořadí, kdy prvorození potomci dosahují lepších 

vzdělávacích výsledků, a to především pro to, že je na ně soustředěno více 

pozornosti i nároků rodičů. (ŠEĎOVÁ, 2004, str. 28) 

Obecně se předpokládá, že dobrá spolupráce rodiny a školy má za následek 

lepší prospěch dětí, lepší docházku, pozitivní přístup ke škole i snadnější osvojování 

klíčových kompetencí. 

Problém nastává, pokud jsou v rodině rodiče, kteří se o vzdělání a 

sekundární socializaci svých dětí nezajímají. Většinou se jedná o rodiče, kteří na 

toto nemají čas, případně mají jiné problémy jako je alkoholismus, nemoce, jiné 

kulturní zázemí, kde se vzdělání nepovažuje za příliš důležité atd. Stejně tak 

problémovými se však jeví i rodiče, kteří projevují o vzdělání svých dětí až 

nadměrný zájem, stále požadují výsledky a zprávy z procesu vzdělávání svých 

potomků a své děti neúměrně zatěžují. Výsledkem může být osobnost, která má 

problémy přivyknout pravidlům, a naopak dělá vše proti tomu, co je po něm 

požadováno. 

I ve škole se však proces socializace může zkomplikovat, a to vytvářením 

tzv. asociálních part. To se týká i dětí na prvním stupni základních škol. 
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K vytvoření takovýchto skupin přispívá nejen podobné, často nevhodné rodinné 

zázemí, ale také nevhodné chování učitele. Stačí nevhodné poznámky, špatně 

zvolený trest, případně jasné zaujetí vůči některým dětem. Následky těchto situací 

mohou být dlouhodobé, v horších případech končící šikanou, umístěním dítěte do 

výchovného ústavu atd.  

Jedním z velkých problémů, který vyžaduje velmi úzkou spolupráci rodiny a 

školy, je šikana. Je to téma velmi rozsáhlé, samo by vystačilo na samostatnou 

diplomovou práci, proto se omezím pouze na charakteristiku obětí i agresorů 

s ohledem na jejich zázemí a také na možnou spolupráci rodiny a školy. „Mezi 

příčinami současné agresivity nalezneme subklinickou deprivaci velké části dětské 

populace, reakce na domácí a posléze školní frustraci, vliv odosobněného prostředí 

velkých měst a fádních panelových sídlišť, ale i celého moderního životního stylu.“ 

(JEDLIČKA, KOŤA, 1998, str. 87) 

Agresoři předpoklady k násilnému chování mnohdy nenosí v sobě již od 

narození. Díky mechanismu nápodoby toto chování získají od rodičů, kteří agresi a 

násilí považují za vhodné prostředky dosažení svého cíle. „Nejvíce patrně dítě 

poškodí nedostatek vřelého zájmu, citový chlad, ponižování, lhostejnost až 

nepřátelství, prudké výbuchy negativních citů nebo dokonce nenávist. K tomu často 

přistupuje fyzické i psychické násilí: bití, kruté tělesné tresty, nadávky, 

ponižování.“ (ŘÍČAN, 1995, str. 33) Klíčovou roli pak hraje především chování 

otce. Agresorům jako negativní vzor slouží nepřátelské a chladné chování otce, 

brzdící samostatnost dítěte. Obecně se jedná o osobnosti, které jsou duchovně velmi 

málo zralé. „Šikanujícím dětem se v rodině obyčejně nedostává potřebného 

citového zázemí, resp. mají zkušenosti s negativním postojem rodičů vůči vlastní 

osobě v podobě nezájmu, odmítání nebo dokonce nenávisti.“ (BENDL, 2003, str. 

44)  

Michal Kolář (2001) dělí agresory do tří základních typů: 

1) první typ – je hrubý a primitivní, má kázeňské problémy, tvrdě a 

nelítostně šikanuje. V jeho rodině se velmi často vyskytuje agrese a 

brutalita, především ze strany rodičů a to jak matky, tak otce. Tito 

agresoři pak napodobují chování, které znají z rodiny. 

2) Druhý typ – slušný, kultivovaný, úzkostný. Jeho šikana je velmi 

detailně promyšlena, dokáže vše skrývat, většinou není možné sehnat 
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svědky. Takový člověk vyrůstal v rodině, kde byl ve výchově 

uplatňován téměř vojenský dril, láska zde nebyla dávána najevo. 

3) Třetí typ – srandista, značná sebedůvěra, velká obliba. Šikana v jeho 

podání se projevuje jako velká zábava pro všechny, kromě oběti. 

Nutno podotknout, že v tomto případě rodina nemá žádná jasně 

vymezená specifika. V mnoha případech však byla přítomna citová 

subdeprivace a minimální předávání a vyznávání hodnot. 

(KOLÁŘ, 2001, str. 86-87) 

Na skutečnosti, že se dítě stane obětí šikanování, se podílí mimo jiné i 

způsob výchovy v rodině. Pokud dítě doma nemá možnost naučit se pohybovat ve 

společnosti ostatních dětí, neumí se pohybovat v sociálním prostředí, nemá 

dostatečnou sebedůvěru atd., pak se výrazně zvyšují jeho šance na přímé ohrožení 

šikanou. Ohroženou skupinou jsou pak především tzv. maminčiny mazánci, tedy ty 

děti, především chlapci, kteří mají (někdy až nezdravě) silný citový vztah k matce. 

Michal Kolář nabízí následující charakteristiku oběti: „U „typických“ obětí jsem 

zaregistroval častý výskyt hyperprotektivní (nadměrně ochranitelské) matky. Otec 

chyběl a v blízkosti nebyla žádná mužská identifikační postava. Určitou obměnou 

byly rodiny se silnou, dominantní matkou a slabým, submisivním otcem, popřípadě 

otec chyběl a přítel matky se na výchově nepodílel. Další variantou byly neurotické 

rodiny, kde členové byli nápadní celkovou nejistotou, poruchami sebehodnocení a 

zvýšenou úzkostností. Některé „typické“ oběti popisovaly své rodiče jako 

nepřátelské, tvrdé, kritické a znevažující jejich důstojnost.“ (KOLÁŘ, 2001, str. 95) 

Co mohou udělat rodiče agresora? Jednoduchá otázka nabízí pouze složitou 

odpověď. Jak bylo zmíněno výše, v mnoha případech se jedná o rodiny dysfunkční, 

případně tolerující nebo dokonce schvalující násilné chování svých dětí.  Mnozí 

rodiče se ovšem snaží o nápravu. Reakce rodičů by se měla zaměřovat na pocity 

viníka, především na vyvolání a uvědomění si pocitu viny. 

Co mohou udělat rodiče oběti? Zde se právě objevuje široké pole možné 

spolupráce rodiny a školy. Škola by především měla rodiče informovat o 

nepříjemných událostech, které se v ní staly, rodiče by měli mít zaručen volný 

přístup do školy a podporovat rodičovské organizace na škole. Co se týče přímo 

boje se šikanou, rodiče se mohou zapojit do preventivních programů 

prostřednictvím workshopů, účastnit se sestavování preventivních programů atd. 
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Pro děti, které vyrůstají v dysfunkční rodině, je škola mnohdy jediným 

prostředím, kde by mohlo dojít alespoň k částečnému napravení situace. Učitel 

s dostatečnými schopnostmi a zkušenostmi se může stát poradcem a vzorem pro 

dítě. Učitel může dítěti pomoci najít cíl v životě, upevňovat v něm hodnoty a naučit 

ho řídit se dle platných norem. Především však takový učitel musí naučit dítě, aby si 

vážilo samo sebe a znalo svou hodnotu. To je základem úspěchu. Ve skutečnosti je 

však takováto činnost učitele omezována počtem dětí ve třídě, jeho schopnostmi, 

ale i pravomocemi. Že je změna naprosto nutná, dokládají následující údaje: „Vždyť 

na základních školách je více než 11% žáků se zvýšeným rizikem k sociálně 

patologickému chování, na středních školách a gymnáziích se pohybuje podíl těchto 

jedinců kolem 7% a na učilištích a praktických školách přesahuje velmi 

znepokojující hodnotu 46%.“ (NĚMEC, 2004, str. 323) 

Další oblastí, ve které je velmi žádoucí spolupráce rodiny a školy, je 

problematika záškoláctví. Jako příčiny tuláctví bývají nejčastěji uváděny tyto jevy: 

1. „rodinné poměry, tj. sociálně patologické prostředí, rozvod a rozluka 

rodičů a nevlastní rodič, 

2. siroba a opuštěnost dítěte, 

3. mimomanželský původ, 

4. vady domácího prostředí v bydlení, stravě, v nemoci, 

v nedostatečném dozoru nad dětmi, značná zaměstnanost rodičů, 

5. závady ve společenských institucích (ve školním prostředí, v ústavu 

nebo v systému sociální péče), 

6. vliv vrstevníků, sourozenců, spolužáků či party, 

7. vliv příkladů z ulice, 

8. četba knih a novin…“ 

(JEDLIČKA, KOŤA, 1998, str. 51-52) 

V případě tuláctví je třeba velmi úzká spolupráce rodiny a školy, jejímž 

cílem by mělo být především posílení sebevědomí dítěte.  „Rozvrat rodiny, 

alkoholismus, kriminalita, nepříznivé sociální poměry, či hrubé fyzické násilí 

v rodině – to vše bývá doplněno tím, že rodina nemá zájem o dítě a ztrácí nad ním 

kontrolu. Málo kulturně podnětné prostředí, lhostejnost či dokonce averze vůči 

škole ze strany rodičů, mohou vést žáka k tomu, že se počne vyhýbat školní 

docházce.“ (JEDLIČKA, KOŤA, 1998, str. 56)  
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Toulání je často předstupněm k dalším projevům delikventního, později 

dokonce i kriminálního chování. Dítě, popřípadě adolescent svůj nově získaný 

volný čas tráví na hracích automatech, běžně lže, časté jsou také drobné krádeže 

atd. 

Za touláním však často stojí i spořádaná rodina, která navenek bez problémů 

funguje a plní všechny své funkce. Co je však na první pohled patrné, je 

autoritativní a výkonově orientovaný styl výchovy, který na dítě klade často 

nemístné a přemrštěné požadavky. Dítě nemá možnost rozvíjet se jako osobnost, 

nejvyšší ctností je řízení se dle platného řádu. Pro diskuzi nebo dohody zde není 

žádný prostor. Dítě nemá možnost vyzkoušet si své meze, klást si sám úkoly a řídit 

samo sebe. Každá práce je pro něj velmi stresová. Psychické napětí má negativní 

vliv na jeho veškerou činnost, výsledkem pak bývá odpor a odmítání.  

Další špatný vliv rodiny je u přehnaně ochranitelských rodičů. Tím často 

bývá matka. Snaží se svému dítěti co nejlépe připravit jeho život, nedává mu však 

možnost si samo vyzkoušet, co dokáže, dítě často nemá možnost samo získávat 

zkušenosti. Silně je také porušena schopnost navázat rovnocenné vztahy s lidmi 

v okolí, přehnaně ochranitelský rodič také často vybírá vhodné vrstevníky.  

Pokud chce učitel být ve svém snažení o nápravu úspěšný, musí se 

vyvarovat všech negativních komentářů, stejně jako rodiče nic nevyřeší udělením 

přísného trestu. Je třeba dítěti nejprve porozumět, odhalit pravou příčinu jeho 

chování. Často je nezbytná spolupráce odborníků na diagnostiku, sociálního odboru 

i psychiatra, případně psychologa.  

Jednou z možných cest je zapojení dítěte do aktivit, které budou odpovídat 

jeho zájmům. Často je úspěšné zaměření pozornosti dítěte na sport. Skrze tuto cestu 

je možné naučit dítě poznatku, že dospělý není vždy nepřátelská autorita. 
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4. Vliv rodiny na delikvenci mládeže 

„Zatímco v roce 1989 spáchalo trestnou činnost pod vlivem alkoholu 18 

pachatelů, v roce 1994 činil tento počet již 156 pachatelů…. Po listopadu 1989 se u 

nás objevuje nový druh zábavy – hrací automaty, který ve stále větší míře 

vyhledávají jak dospělí, tak i mládež. V mnoha případech se hráčská náruživost 

mění ve vášeň, která zanechává následky na vlastním duševním vývoji dítěte, kdy 

děti nemají čas na školu a nezískávají ani dovednosti v mezilidských vztazích.“ 

(KAŠPAR, 1996, str. 116-118) 

Delikvence je definována jako „Způsob chování odporující platným právním 

normám. Označuje se jím jak páchání trestných činů, tak přestupků nebo jiné 

delikty. …Od zločinu se d. liší tím, že je sice také porušením zákona, ale v soc. 

prostředí pachatele nemusí být vždy vnímán jako zavrženíhodný, především u tzv., 

deliktů bez obětí, např. v případě prostituce nebo narkomanie.“ (JANDOUREK, 

2001, str. 55) 

Na jedince páchajícího trestnou činnost působí několik faktorů. Jsou 

biologické, psychické i sociální povahy. Rozhodující bývá také životní situace. 

Delikvence je spojována s asociativním chováním. Tím se rozumí zřetelná 

nerovnováha mezi chováním jedince a normami, jejichž dodržování společnost od 

svých členů vyžaduje. Současně s tím se ve většině případů objeví také problémy 

v mezilidských vztazích, často v rodině. 

Existuje několik faktorů, které mohou mít za následek delikventní chování 

dětí a mladistvých. Základní dělení těchto faktorů je na individuální, psychosociální 

a sociální. Co se týče individuálních faktorů, neexistuje gen, který by měl za 

následek deviantní chování. Některé kombinace genů však skutečně mají za 

následek inklinování k takovému chování. Patří mezi ně například kombinace 

špatného soustředění a poruchy ADHD, stejně jako nižší inteligence a impulsivnost. 

Důležitou roli hraje také odcizení a málo intenzivní společenské vztahy. Mladiství 

s násilným a agresivním chováním, které se projevuje již v nízkém věku, jsou velmi 

náchylní k recidivě. Podle jedné americké studie 37% mladistvých, kteří se 

podrobili zkoumání a spáchali trestný čin ve věku devíti let, dosáhli chronického 

stádia. V případě, že trestný čin spáchali ve věku deseti až jedenácti let, tvořil podíl 

chronických delikventů 28%. Pokud trestný čin spáchali ve věku dvanácti let a 

výše, chronické delikventní chování se objevilo u 17% případů. (HAVRDOVÁ, 
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2007, str. 38) Dalším rozhodujícím individuálním faktorem pro delikventní chování 

je také vytváření přátelských vazeb s jinými mladistvými pachateli. 

V rámci sociálních rizikových faktorů hrají nejdůležitější roli rodina, škola a 

prostředí, kde dítě vyrůstá. „Podle Cambridžské studie spáchalo 55 chlapců, u nichž 

byla v jejich 8 letech zjištěna malá pozornost a tlak na dobrou výchovu ze strany 

rodiny, do svých 32 let trestný čin. Z této studie vyplývá také pozoruhodné zjištění. 

Podle ní jsou totiž pravidelné konflikty v rodině většími rizikovými faktory 

kriminality dětí a mládeže než neúplná rodina.“ (HAVRDOVÁ, 2007, str. 39) 

Rutter (1978) určil šest základních kategorií, které souvisí s psychickou poruchou 

dětí, stejně jako s jejich pozdějším delikventním chováním. Patří sem:  

• Manželské neshody 

• Nízký socio – ekonomický status 

• Velká rodina 

• Kriminalita otce 

• Psychiatrická porucha matky 

• Nedostatek sociální podpory v dětství. 

(HAVRDOVÁ, 2007, str. 40) 

Riziko pozdějšího chování v rozporu s normami není přímo spjato pouze 

s jedním z těchto faktorů. Vždy se jedná o kombinaci alespoň dvou z nich. Co se 

týče vlivu školy, k rizikovým faktorům v tomto prostředí patří: 

• Slabý prospěch na základní škole 

• Agresivní a násilné chování 

• Záškoláctví 

• Nedostatek motivace 

• Skupina podfaktorů (špatná organizace ve škole, neadekvátní metody 

přednášení, nedostatečná příprava učitelů, špatná komunikace mezi dětmi a 

učiteli) 

(HAVRDOVÁ, 2007, str. 40) 

Posledním faktorem ze sociální skupiny je prostředí, ve kterém se dítě 

pohybuje. Z rizikových faktorů lze jmenovat například: 

• Vliv chudé lokality a znevýhodněné čtvrtě, např. sídliště 

• Zanedbanost čtvrtě 

• Dostupnost drog a alkoholu 
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• Vysoká fluktuace obyvatelstva 

• Snadná dostupnost zbraní, nedostatek pravidel a celkově nízká morálka. 

(HAVRDOVÁ, 2007, str. 40) 

Rodina bývá tedy považována za jeden z rozhodujících faktorů při 

inklinování dětí a mládeže ke kriminálnímu chování. Některé výzkumy poukazují 

na vliv neúplné rodiny, socioekonomického statusu atd. na kriminalitu mládeže. 

„Děti vychovávané jen jedním z rodičů (ve všech zemích jsou to ve zdrcující 

většině matky) mají podle mezinárodních srovnávacích studií, jež jsou dnes 

k dispozici, o něco horší výsledky ve škole, víc zdravotních a psychických 

problémů a také více střetů se zákonem než děti ze srovnatelné socioekonomické 

vrstvy, které vyrůstají s oběma rodiči. Přítomnost otce v rodině soudobý výzkum 

jasně ukazuje jako faktor, který brání delikvenci syna. Chlapci žijící ve společné 

domácnosti s vlastním otcem mají významně menší sklon přestupovat meze zákona 

než chlapci žijící bez otce či s nevlastním otcem.“ (MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 

2003, str. 40) 

Dobré vztahy s rodiči jsou nezbytným prvkem pro předávání morálních 

norem dětem. Právě skrze tyto pozitivní vazby se ono předávání odehrává. Někteří 

odborníci zastávají názor, že vliv rodiny na delikventní chování je zcela zřejmý. 

Pokud děti tráví více času se svou rodinou, pak na delikvenci prostě nemají čas.  To, 

co dokáže děti a mladistvé od delikventního činu odradit, je jedna prostá myšlenka. 

Co by tomu řekli mí rodiče? Je jasné, že v případě nefungující rodiny a chladných 

rodinných vztahů se tato otázka v mysli budoucího pachatele neobjevuje. Velmi 

často k odrazení od delikventního chování stačí vědomí dítěte, že jeho rodiče vědí, 

kde právě teď je. (HIRSCHI, 2008, str. 88) 

Stejně tak důležitým prvkem je přítomnost intimních rozhovorů v rodině. 

Pouze pět procent mladých chlapců, kteří často rozebírají své myšlenky a budoucí 

plány se svými otci, se dopustilo dvou nebo více delikventních činů v jednom roce. 

Naopak, stejného množství činů se dopustilo také 43% chlapců, kteří podobná 

témata se svým otcem nikdy neprobírali. (HIRSCHI, 2008, str. 91) 

 V období od počátku 20. století se zvýšený zájem věnoval také souvislosti 

kriminální činnosti mládeže a jejich socioekonomického původu. Do padesátých let 

se předpokládalo, že nejvíce delikventně se chovajících jedinců pochází z nejnižších 

vrstev společnosti. Avšak po druhé světové válce se mnohem výrazněji projevoval 

podíl na delikventním, respektive kriminálním chování mládeže u jedinců 
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pocházejících ze středních vrstev, ale také z nejvyšších vrstev společnosti. Bylo 

tedy jasné, že socioekonomický faktor působí společně s klesajícím vlivem rodiny 

na dítě. Toto zjištění platí pro všechny vrstvy společnosti.  

Klíčovým prvkem je tedy vztah dětí a rodičů. Začíná to již narozením dítěte, 

které potřebuje mít ve světě pevný bod (matčinu náruč), ze kterého zkoumá svět 

okolo sebe. Stejně tak jsou pro dítě rodiče vzorem, který od samého začátku 

napodobuje. Toto období se může považovat za kritické. Pokud nedojde k vytvoření 

základní důvěry v rodiče, objeví se poruchy chování a navazování vztahů i 

v pozdější době. Vstřícnost a vřelost ve vztazích mohou ochránit dítě před 

delikventním chováním. Pokud rodiče nejsou schopni plnit své funkce a řádně hrát 

své role, dítě vůči nim může pociťovat negativní city. Podvědomě cítí, že jeho 

rodiče selhávají, ale nedokáží tyto city projevit. Obrátí je tedy dovnitř, proti sobě. 

Okamžitě je samo dítě tím, kdo selhalo a selhává. Právě tady pak leží základ 

špatného duševního vývoje, pocity nedůvěry a sebenedůvěry a neschopnost 

navázání a udržení plnohodnotných vztahů. Kromě psychosomatických problémů se 

navíc může objevit extrémní agrese, namířená proti sobě i proti okolí. (ŠTÚROVÁ, 

2001, str. 31) 

Deviantní činy závisí na třech principech: 

1. Rodina posiluje takovéto formy jednání. Rodiče se chovají stejným 

způsobem, případně toto chování zpevňují. 

2. Na deviantní chování má vliv i okolí. V oblastech, kde nejsou důsledně 

dodržovány sociální normy, případně ukládány sankce, se častěji 

vyskytuje deviantní chování jednotlivců. 

3. Masmédia také hrají důležitou roli. Velmi často prezentují různé formy 

násilného chování. To je často představováno jako správné a přirozené 

řešení. (KOŤA, 2004, str. 94) 

4.1. Agresivita a násilí v rodin ě 

Velkou roli hraje také způsob výchovy v rodině a cesty při vynucování 

disciplíny. Jako nejméně vhodné ze všech způsobu výchovy se jeví střídání 

přísných trestů za přestupek s neudělením žádného trestu za ten samý přestupek po 

určité době. Rodiče tak dětem nevytvoří zábrany proti asociálnímu chování. 

Nevhodná je také příliš autoritativní výchova s tvrdou disciplínou. Fyzické tresty 
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navíc mohou v dítěti vybudovat postoj k agresivitě jako možnosti řešení některých 

problémů. „P. Sak (1997) sledoval u nás vztah mezi tělesnými tresty v dětství a 

pozdějším sociálním selháváním. S nedelikventní mládeží z tohoto hlediska 

srovnával čtyři další soubory mládeže: prostitutky, narkomany, svěřence 

diagnostického ústavu a vězně. Všechny čtyři tyto soubory měly podle vlastního 

vyjádření výrazně vyšší průměrnou hodnotu razance tělesného trestání v původní 

rodině než soubor „normální mládeže“, přičemž nejtvrději ze všech čtyř sociálně 

selhávajících skupin byly jako děti trestány prostitutky.“ (MATOUŠEK, 

KROFTOVÁ, 2003, str. 44) 

Podle zastánců behavioristické teorie se lidé naučí násilně se chovat pomocí 

svých životních zkušeností. Pokud je všude v okolí dítěte násilí, naučí se dítě brát 

ho jako běžnou normu. „Děti se naučí násilnému chování, pokud mají před sebou 

model surového jednání dospělých. Později vzorce násilnického chování sami 

uplatňují a používají ve svém životě. Chlapci, kteří se setkávají s brutálním a 

beztrestným jednáním otce vůči matce, vyrostou jednoho dne v jedince, kteří budou 

surově jednat s rodiči a partnery.“(KOŤA, 2004, str. 93) 

Pokud dítě není vedeno k tomu, aby dokázalo uspokojit své potřeby a 

neuchylovalo se k agresivitě, objeví se v něm zloba a výbuchy vzteku se stanou 

běžnou součástí jeho chování. To může postupně vyústit do deprivace.  

Vliv zde má také způsob, jakým je v rodině zacházeno se seniory, jak se 

k sobě rodiče chovají navzájem, jak dospívající vnímá své postavení mezi 

dospělými.  

4.2. Výchovné styly v rodin ě 

Štúrová (2001, str. 34-36) představuje čtyři základní výchovné styly 

v rodině: 

1. Teplý a povolný – v rodině existuje pozitivní a vřelá atmosféra, rodiče 

kladou velký důraz na city a spokojenost dítěte. Dítě je aktivní, přátelský 

člověk. Může se u nich také objevit známky agrese, ale většinou se jedná 

o problémy s malým množstvím podnětů, které rodiče dokáží ovlivnit 

změnou způsobu trávení volného času. Tyto děti nemají problémy 

vytvářet vztahy s jinými osobami, nemají problémy se společenským 

chováním a přizpůsobením se společenským normám. 
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2. Chladný a povolný – nelaskavost a minimální snaha rodičů porozumět 

svému dítěti. Někdy toto může vyústit až do odmítání dítěte. Toto 

prostředí je velmi nepodnětné a emocionálně chladné. Děti zde 

nenachází dostatek podnětů, častá je emocionální deprivace. Právě 

z těchto rodin velmi často pocházejí děti, které se dopouštějí záškoláctví 

a volný čas tráví s vrstevníky z různých skupin. Velmi často se u nich 

projevuje delikventní chování a trestné činy. Bývá také častým faktem, 

že v této rodině chyběl otec, nebo nebyl schopen plnit své funkce. 

3. Teplý a omezující výchovný styl – rodiče své dítě zbožňují a nedokáží 

mu dát dostatek volnosti pro jeho vývoj a utvoření samostatné, 

sebevědomé osobnosti. Nejsou si toho však vždy zcela vědomi. Tyto děti 

mají jakési rozdvojení osobnosti. V přítomnosti rodičů a ostatních 

dospělých mohou být velmi tiché, abnormálně přizpůsobivé, ovšem 

v prostředí svých vrstevníků se může projevit vysoká míra agresivity. Je 

u nich časté záškoláctví. Vyrůstají z nich osobnosti, které si nejsou jisté 

samy sebou, ani láskou svých rodičů. V budoucnu mají problémy se 

založením fungující rodiny. 

4. Chladný a omezující – láskyplný vztah rodiče a dítěte je nahrazen 

soustavou pravidel, které je třeba dodržovat bez ohledu na přání, pocity 

a potřeby dítěte. Tito rodiče jsou často velmi nezralí. V dítěti se může 

projevit agrese, kterou se však bojí nebo nedokáže projevit navenek, 

proto často končí psychickými problémy. Velmi vážně je pak 

samozřejmě narušena schopnost navazovat vztahy, vážit si sám sebe atd. 

 

V rodinách s delikventním dítětem se také často vyskytuje tzv. rozštěpená 

dvojná vazba (MATOUŠEK, 1997, str. 111), která se projevuje napětím mezi 

výchovných stylem otce a výchovným stylem matky. Co jeden dovolí, to druhý 

zakáže. Chybí tu tedy jednotná forma vymezování pravidel. Zároveň s tím není 

respektována autorita ani jednoho z rodičů. Stručně se dá říci, že čím nestabilnější 

výchovný styl a čím hůře dokáží rodiče ovlivnit chování svého dítěte, tím spíše dítě 

sklouzne ke kriminální činnosti. Trestné činy nebo přestupky, které tyto děti 

páchají, jsou však rozdílné než trestné činy dětí, které doma zažily agresivní formy 

chování. Pro děti se špatným výchovným stylem jsou spíše typické nenásilné trestné 

činy, jako jsou krádeže a podvody. (MATOUŠEK, 1997, str. 111) 
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4.3. Trávení volného času 

Důležitý je také způsob trávení volného času. Rodiče mnohdy nevědí, co 

jejich dítě dělá, ani s kým svůj volný čas tráví. „Zdrcující většina kriminálního 

chování, ale také i alkoholismu, drogy, se objevuje v partách nikoliv v rodinách. 

Tlaky ze strany vrstevníků jsou velmi významným faktorem. O samotě pije 

alkohol pouze 5,2% mladistvých, zatímco s kamarády a ve skupině vrstevníků 

77,5%, v organizované partě 11,2% (Mečíř, 1996).“ (KRAUS, 1999, str. 53) 

Samozřejmě se snižujícím se dohledem rodičů se zvyšuje šance na delikventní 

chování jejich dětí. Pokud však rodina neplní základní potřeby dítěte, bude ono stále 

utíkat k vrstevníkům, kde může najít lepší uspokojení svých potřeb, hlavně 

citových. 

Travis Hirschi nabízí ve své knize Causes of Delinquency zajímavé 

poznatky. Mladiství, jejichž kamarádi, se kterými se stýkají, jsou oblíbení u učitelů, 

jsou nepravděpodobní jako pachatelé delikventních činů. Naopak, pokud se nějaký 

mladistvý stýká s přáteli, kteří jsou u učitelů velmi neoblíbení, pak jsou velmi 

náchylní k delikventním akcím. Ten samý princip se objevuje také v případě rodičů 

a přátel jejich dětí. (HIRSCHI, 2008, str. 135) 

Vrstevnické skupiny jsou referenční především pro děti z dysfunkčních 

rodin. Účast v nich však není z pohledu člena pouze pozitivní, naopak, je spojena 

s velkým stresem, kdy se každý člen snaží zavděčit se a být na stejné úrovni jako 

ostatní členové. Pro děti, které v rodině nenacházejí potřebné citové zázemí, je 

potřeba kladného přijetí v této skupině enormní. Jsou proto ochotny udělat cokoliv, 

mnohdy třeba i spáchat přestupek nebo trestný čin. Snaha ovlivnit takovou skupinu 

zvenčí je téměř zbytečná, tito mladí lidé nezmění své hodnoty a postoje jen na 

základě rozumové úvahy a přesvědčování. Odtud také vyplývá náročnost procesu 

resocializace mladistvých.  

Čím menší je autorita rodičů, tím větší je vliv skupiny na něj. Děti, které se 

stanou součástí skupiny, mohou naprosto podléhat autoritě jejího vůdce. To je dáno 

tím, že jim v životě chybí pevný mužský vzor. Ve skutečnosti jsou ale vůdci těchto 

gangů sociálně neúspěšní jedinci, kteří kolem sebe shromažďují podobné osobnosti, 

jen méně zkušené. Členové takovéto skupiny mají pocit, že konečně vědí, kým jsou, 

neboť získali své postavení a s tím i ochranu. Gang je tolik referenční skupinou, 
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protože za určitých okolností nabízí lásku, autoritu, pocit sebedůvěry. Tedy všechno 

to, co jim chybí v rodině. (TURČEK, 2003, str. 78) 

Tyto skupiny vrstevníků mohou být brány jako určité subkultury v rámci 

společnosti. Mají vlastní normy, které ne vždy odpovídají a souhlasí s normami 

zbytku společnosti. V těchto skupinách je také mnohem snazší naučit se deviantním 

formám chování. „V podstatě analogickým způsobem, jak se lidé v průběhu řádné 

socializace stávají výrazně konformní ke společnosti a vytvářejí si respekt k jejím 

normám, je osvojováno i deviantní chování. Vliv okolí sílí zvláště tehdy, když 

jedince podněcuje k tomu, aby některými obecně sdílenými normami pohrdal.“ 

(KOŤA, 2004, str. 99) V případě, že na jedince působí současně deviantní a 

konformní síly, osobnost jedince závisí na tom, které vlivy budou silnější. Právě zde 

hraje rodina klíčovou roli. Pokud funguje správně, může zastínit deviantní vlivy 

nevhodné sociální skupiny. Náklonnost nebo kladný vztah ke členům společnosti 

může podepřít inklinování jedince vůči odpovědnému chování.  

 Matoušek (2003, str. 86) rozlišuje dvě základní skupiny 

delikventně jednající mládeže: 

• Stabilní a integrované skupiny – delikventní normy jsou zde 

respektovány i dospělými jedinci; dospělí fungují jako vzory pro 

mladistvé a jejich delikventní chování. 

• Neintegrované a nestabilní skupiny – velmi často je provází násilí, 

mladí lidé se snaží dokázat sobě i svému okolí jakou disponují silou; 

násilí jako nejúčinnější prostředek jednání se uplatňuje i uvnitř samotné 

skupiny. Časté je i nošení zbraní. Dobrou zprávou se může zdát fakt, že 

tyto skupiny nejsou v naší zemi natolik časté, jako je tomu například ve 

Spojených státech.  

Adolescentní jedinci často vytvářejí tzv. stradomy. Těmi se rozumí skupiny 

mladistvých, kteří symbolicky dávají najevo příslušnost k těmto sociálním útvarům 

pomocí vnějších znaků, jako je specifický způsob oblékání, řeč atd. Jedinci, kteří 

jsou členy podobných skupin, často společně procházejí tzv. obecnými tendencemi 

v chování, kdy mladiství dávají najevo například pohrdání druhými, cynismus vůči 

svému okolí, stejně jako netečnost. (KOŤA, 2004, str. 128-129) Členové těchto 

skupin páchají trestné činy častěji a dříve než jedinci, kteří členy nejsou. Toto 

období je často naplněno kriminálními činy, jako jsou drobné krádeže, vandalismus, 

méně závažné násilné činy atd. Na konci střední školy je to pak velmi často tvorba 
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grafitti. S pozdním obdobím adolescence se objevují více ekonomicky podmíněné 

delikventní činy. Ty zahrnují loupeže, distribuci drog, vloupání a další způsoby, 

jejichž hlavním cílem je obohacení se.  

Na přelomu let 2006 a 2007 proběhl v České republice výzkum delikvence 

mládeže ISRD-2 (International Self-Reported Delinquency Study). Data byla 

sbírána ve věkové skupině 12-15 let. Tato studie nabízí několik zajímavých 

poznatků: „Překvapivé asi pro čtenáře nebude vysoké procento dětí, které již někdy 

konzumovaly alkohol (devět dětí z deseti), avšak ukazuje se, že i experimenty 

s měkkými drogami jsou již v tomto věku poměrně časté (16% dětí), na druhou 

stranu zkušenost s tvrdými drogami je minimální (1,5%). Nejběžnějšími formami 

delikvence jsou krádeže v obchodě (23%), účast na skupinové bitce (20%), 

vandalismus (12%) a nošení zbraně (10%); naproti tomu závažnější trestné činy 

jako loupež, vloupání nebo krádež auta se vyskytovaly v mnohem menší míře…. 

Průměrný věk počátku delikvence se pro většinu činů pohybuje v rozmezí mezi 11. 

a 12. rokem života, pozdější nástup je patrný pouze u užívání tvrdých i měkkých 

drog a jejich dealerství, kdy k první zkušenosti dochází v průměru až po 13. roce.“ 

(PODANÁ, 2007, str. 60) 

4.4. Přítomnost otce v rodin ě 

Přítomnost obou rodičů, ideálně vlastních, je velmi vlivným faktorem při 

učení se sociálním rolím prostřednictvím nápodoby vzorů. Týká se to především 

postavy otce. Model postrádají děti obou pohlaví, chlapci jako vzor, se kterým by se 

mohli ztotožnit, dívky jako opak role, vůči které se mohou vymezovat. 

V předchozích kapitolách jsem již zmínila roli otce jako nezastupitelné autority. 

Není zcela jasné, kdy přesně začne dítě vnímat otce jako další prvek v rodině, je 

však jisté, že je to velmi brzy poté, co dítě začne vůbec vnímat své okolí. Ve vztahu 

k otci je důležité, aby se autorita, kterou disponuje, nezvrhla v hrozbu, ale stále byla 

přítomna spíše jako symbol ochrany. Je to také otec, od kterého dítě přebírá morální 

hodnoty, které vládnou ve světě mimo rodinu.  

Přítomnost otce v rodině je klíčová především ve věku čtyř až šesti let. 

Dívky se právě v tomto věku vyrovnávají se svým ženským pohlavím, vymezují se 

v něm proti otci, otce si přivlastňují a žárlí na matku. Chlapci se již v tomto věku 

snaží otci vyrovnat a stát se jeho partnerem. Právě v tomto období se především 
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chlapci učí vyrovnat se se svojí agresí. Mnohdy totiž cítí soupeřství vůči otci a snaží 

se ho překonat. To je jeden z nejpřirozenějších ventilů agrese. (ŠTÚROVÁ, 2001, 

str. 33) 

Rodiče se ke svým dětem chovají rozdílně dle jejich pohlaví. Při hovoru 

s dcerami se mnoho rodičů uchyluje k používání mnoha abstraktních výrazů a často 

i komplikovaných vět, zatímco při rozhovoru s chlapci je pozornost kladena 

především na rozvoj asertivity a mnohdy i na potlačování emocí. To vše je jasným 

předpokladem k pokračování tradičně vymezených genderových rolí, kdy se u 

děvčat častěji mluví o pocitech, čímž se zakládá jejich pozdější schopnost lépe 

vnímat a rozumět mezilidským vztahům. S chlapci se naopak častěji mluví o hněvu. 

Otcové se s chlapci věnují mnoha hrám, podle některých odborníků je tak více 

připravují na zkoumání okolního světa. Podporují totiž jejich motorické pohyby, 

vizuální i hmatové schopnosti. 

Již od kojeneckého a batolecího věku kladou otcové důraz na dodržování 

pravidel a řádu, čímž vyvažují roli matky. Zatímco matky jsou pečujícím rodičem, 

který má tendenci potomky především ochraňovat, otcové mají naopak tendenci 

rozvíjet u dětí samostatnost. 

Je jisté, že pouhá přítomnost otce v rodině nestačí. Tím, že bude přítomen, 

nebude ještě zajištěn kvalitní vzor pro dítě a předání důležitých morálních kvalit. 

Přesto je zcela zřejmé, že jeho role v rodině je nenahraditelná. Pro chlapce je 

klíčový otcův zájem především pro schopnost navazovat vztahy a vycházet se 

ženami (samozřejmě pokud toto viděli ve své fungující rodině mezi matkou a 

otcem). Stejně tak budou dívky mnohem schopnější navázat a udržet fungující 

vztahy s muži, pokud byly svědkyněmi takového chování v rodině, kde vyrostly. 

Z rodin bez otce pochází mnoho delikventů. Buď otec úplně chyběl, nebo 

jeho výchova byla velmi studená, s minimem pochval a velkou mírou trestů. 

Takový syn pak bude agresivní, výbušný, zlostný a nebude schopen se ovládat. 

Vřelá výchova otce, který je správným vzorem pro své dítě, není stoprocentní 

jistotou, že delikventní prvky chování se u dítěte neobjeví. Je však tou nejlepší 

prevencí. 
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4.5. Delikventní rodi če 

Jako zcela samozřejmý se jeví další vliv na delikventní chování dětí a 

mládeže, a tím je delikventní chování rodičů. „Podle zmíněné Cambridžské studie 

je 60% trestně stíhaných chlapců z rodin, kde byl alespoň jeden z rodičů také trestně 

stíhán. Minulost rodiny je tedy spjata s její budoucností.“ (HAVRDOVÁ, 2007, str. 

39) 

Vzorovou skupinou mohou být děti, jejichž rodiče jsou alkoholici nebo mají 

k alkoholu velmi pozitivní vztah. Alkohol mění atmosféru v rodině, především 

v oblasti emoční. To má okamžitý negativní dopad na dítě. Bohužel poměrně častou 

ukázkou se stává dítě, trávící svůj volný čas v hospodě s otcem nebo matkou, 

případně s oběma rodiči. Mnohdy mají už velmi malé děti přístup k alkoholu, ať už 

jde o rodinné oslavy nebo podobné příležitosti, kdy dítě dostane možnost alkohol 

ochutnat a vidí, že je brán jako velmi důležitá součást společenské sešlosti. Alkohol 

je zde podáván jako vyloženě pozitivní jev.  

Alkoholismus rodičů může v některých případech mít spíše odpuzující efekt 

pro jejich děti, bohužel tomu tak však ve většině případů není. Podle Turčeka 

(2003) mají děti alkoholiků přibližně dvacetkrát větší šanci stát se také alkoholikem 

než děti z rodiny nealkoholiků. Alkoholici mají asi desetkrát častěji otce alkoholika 

než je tomu ve zbylé populaci. Špatné výchovné prostředky a nefunkční rodina se 

navíc objevuje až u 70% na alkoholu závislých dětí a mladistvých. (TURČEK, 

2003, str. 99) 

Turček ve své knize nabízí i další zajímavý výsledek výzkumů: „MEČÍŘ 

(1990) při studiu mladistvých alkoholikov zjistil, že v skupine evidovaných pre 

náhodný abúzus, má poruchu osobnosti 9,3 procenta osob a chyby vo výchove 33,5 

percenta; v skupine mladistvých pacientov v 3. vývojovej fáze podľa JELLINEKA 

(1952) má poruchu osobnosti 81,0 percenta a výchovné chyby 52,7 percenta 

sledovaných; a spomedzi mladistvých, ktorí dospeli do 4. vývojovej fázy 

alkoholizmu ešte před 18. rokom života, má poruchu osobnosti 88,2 percenta a 

výchovné chyby 78,5 percenta pacientov.“ (TURČEK, 2003, str. 103) 

Podle výzkumu doktora Matouška se v rodinách s delikventními rodiči často 

objevovaly následující jevy: „Neměli jsme na sebe čas, nežili jsme spolu, neměli 

jsme se rádi, každý si šel svou cestou a domů chodil hlavně na nocleh.“ 

(MATOUŠEK, 1980, str. 23). Disharmonické prostředí má již zmíněný negativní 
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dopad na chování dítěte. Ten se projevuje především neplněním školních 

povinností, poškozováním školního zařízení, přestupky proti spolužákům, 

podvodným jednáním, přestupováním školních zákazů, mravními 

přestupky…(MATOUŠEK, 1980, str. 24) Četnost těchto přestupků je mnohem 

vyšší u dětí, jejichž rodiče se taktéž dopouštěli delikventního chování, než u dětí, 

které pocházely z normám více vyhovujícímu rodinnému prostředí. 

Specifická situace nastává v okamžiku, kdy je jeden z rodičů nucen 

nastoupit trest odnětí svobody. Dojde k narušení výchovného působení, respektive 

spolupůsobení rodičů. Dítě má problémy pochopit takto vzniklou situaci a vinu 

dává svému okolí. Mohou se tedy začít projevovat první známky odporu vůči 

společnosti. Duševní napětí, ve kterém děti žijí, má přímý dopad na chování dítěte. 

Projevují se počáteční nesoustředěností, problémy ve škole, ale také silnými projevy 

negativismu a depresí.  

4.6. Vliv médií 

Domov bývá charakterizován jako místo, kde se setkáváme se svými 

blízkými. Je to místo nabité emocemi, místo, kam se vracíme a odkud vycházíme do 

světa. Na konci padesátých let se však domácnosti začaly seznamovat s televizí. Ta 

začala plnit stejnou funkci jako kdysi krb. Kolem ní se shromažďují členové rodiny, 

aby strávili společně alespoň část dne. Stále více rodinných setkání a konverzací se 

odehrává před televizní obrazovkou. Podle propagátorů takového stylu života by 

televize měla sloužit jako opora domova. 

Doma samozřejmě dochází k nejvýraznějšímu formování Já. Zapojení 

televize do rodinného života mělo za následek také zapojené tohoto prostředku do 

vytváření identity dětí. Na obrazovce například můžeme sledovat obrazy ze života 

jiných rodin, velmi často stvořených podle stereotypních obrazů. Žena zde 

vystupuje jako spokojná hospodyňka, která celý svůj život věnovala své rodině a 

domácnosti. Patriarchální tradice je podpořena otcem jako nepochybnou hlavou 

rodiny, která většinu svého času musí trávit v práci, přesto však je vzorem pro své 

děti.  

Dalším efektem sledování televize je otevření světa dospělých malým 

dětem. Existují témata, označovaná před dětmi jako „dospělácká“, které dětská 

mysl nedokáže pochopit a zpracovat. Televize však umožňuje, aby děti do tohoto 
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světa pronikly. Tradiční bariéry, dané věkem i vyspělostí a připraveností dítěte, jsou 

tak porušeny. Rodiče navíc tímto přicházejí o svou roli „formovačů“ identity svých 

potomků.  

Televize může zpochybnit uzavření a bezpečí našeho domova před vnějším 

světem tím, že celý svět přináší až dobývacího pokoje. Televize však bývá někdy 

brána také jako prostředek urychlení dynamiky rodinných vztahů. Mnohé aktivity 

se řídí podle programů vysílání, možnost sledování televize je u většiny dětí silným 

nástrojem motivace ve formě trestu a odměn. V krizových fázích života, jako je 

například rozpad manželství a rozvod nebo fáze vdovství, se televize může stát 

oporou. Na druhou stranu však člověka ještě více upozorní na jeho osamělost. 

O vlivu médií na vývoj dítěte bylo napsáno mnoho publikací. Jejich vliv – ať 

už záporný nebo kladný – je nesporný. Zatímco u jednoho člověka může být 

například sledování televize opravdu příjemným způsobem odreagování, u někoho 

se může stát doslova závislostí. A závislost nemá nikdy pozitivní dopady.  

K nesporně pozitivním důsledkům patří samozřejmě zvýšení 

informovanosti, poznávání cizích kultur atd. Ve správné míře a při zaujetí 

správného postoje může televize, respektive média vychovávat. Mnohé pořady 

mohou děti naučit prosociálnímu chování, podávat jeden z mnoha pohledů na dobro 

a zlo. Podle některých výzkumů (např. Ahmeer a Murray) děti, které jsou 

pravidelnými diváky těchto pořadů, mohou být ochotnější v případě poskytování 

pomoci, případně udílení rad. Rozvíjí se také schopnost spolupráce. (KOŤA, 2004, 

str. 49) 

Anthony Giddens (1999) také zdůrazňuje, že ne vždy musí být dopad médií, 

konkrétně tedy sledování televize vyloženě negativní: „V dramatech s kriminální 

zápletkou, v nichž se objevuje násilí – a také v mnoha kreslených filmech – bývá 

ústředním tématem spravedlnost a trest. Policejní vyšetřování na televizní 

obrazovce končí obvykle potrestáním viníků (daleko častěji, než tomu bývá 

v reálném životě) a násilnické nebo zlé postavičky v kreslených filmech také 

obvykle dopadnou tak, jak si zaslouží. Ze samotného sledování zobrazeného násilí 

nelze vyvozovat, že povede k přímé imitaci. Diváci totiž mohou být spíše ovlivněni 

morálním poselstvím, že zlo je nakonec potrestáno.“ (GIDDENS, 1999, str. 367) 

Negativní prvky však převažují. Rozhlas, a především televize, nevyžadují 

žádnou větší mentální námahu. Informace jsou nám předávány již zpracované, 
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přičemž mnohdy (u televize) převládá vizuální vnímání nad vnímáním sluchovým. 

Klesá také úroveň jazyka, informace jsou pokud možno zestručněny.  

Velmi citlivou otázkou je sledování televize dětmi. Především násilí je zde 

prezentováno jako běžný prvek života. Televize běžného člověka zbaví nadhledu. 

Emoční i hodnotové žebříčky jsou velmi silně ovlivňovány, lidem je hromadně 

předkládáno to, co je považováno za dobré a obecně přijatelné. Zvláště dítě 

nedokáže odhalit rozdíl mezi fikcí a realitou. Navíc (zhruba do věku osmi let) není 

schopno odhalit rozdíl mezi zprávami, zábavou a reklamou. (KOŤA, 2004, str. 48) 

Kritickým obdobím u dětí je věk mezi šesti až osmi lety, kdy si dítě osvojuje násilné 

chování. Názory a postoje získané v tomto věku se zakoření velmi pevně a velmi 

těžce a pomalu se mění. Časté vystavování násilným scénám vystavuje děti strachu. 

Ten se postupně proměňuje k necitlivosti a posunutí v rámci emočního vnímání. 

Dítě je nadále neschopno cítit soucit s obětí, vítězí zvědavost a pozitivnější postoj 

vůči násilí. 

Podle jedné americké studie, která se zabývala otázkou nápodoby ve 

spojitosti s mladistvými, páchajícími trestné činy, sledovalo 22-34% trestanců 

televizní filmy, které později napodobovali při páchání trestných činů zabití, 

znásilnění, násilné přepadení atd. (JEDLIČKA, KOŤA, 1998, str. 79)  

Podle mnoha studií (např. Murray, 1995) byl prokázán přímý vliv na 

sledování násilí televize a pozdějšího nárůstu agrese v chování již u dětí ve věku tři 

až pět let. Když děti viděly agresivně se chovající postavy v televizi, jejich chování 

v reálném světě se taktéž stalo násilnějším. A to vůči ostatním lidem, stejně jako 

vůči věcem okolo nich. Dokonce se objevil termín zvaný pondělní syndrom, kterým 

se míní viditelně agresivnější chování dětí po víkendovém sledování televize. 

(MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 2003, str. 103) 

Kvůli sledování televize přicházejí děti o prožitek hry. Televize dítěti 

neumožňuje vytvořit si prostředí, ve kterém je vše jenom jako. Bez her se dítě 

neocitne ve světě, kde poznává své emoce, pracuje se svou fantazií, stanovuje a 

dodržuje pravidla chování. Vytváření příběhů a jejich prožívání pomáhá formovat 

osobnost dítěte. Hra, která je spojená s televizí, takové schopnosti nemá. Dítě je 

postaveno do pasivní role, často sleduje násilné a intelektuálně velmi slabé scény. 

Televizi se připisuje mnoho dalších negativních důsledků, patří mezi ně 

necitlivost, ztráta kontaktů s okolím, změna hierarchie hodnot, otupělost vůči násilí, 



80 

neutrální pohled na krutost, absence negativních pocitů při používání hrubé síly a 

především také názor, že svět venku je nebezpečný a nepřátelský.  

Jako nejškodlivější socializační činitel z televizí, které u nás vysílají, je 

hodnocena televize Nova. Negativně působí především v následujících jevech: 

• „samoúčelné zobrazování násilí a jeho zlehčování, 

• vulgární zobrazování sexu a lidského těla snižující lidskou důstojnost, 

• agresivita zaměřená proti některým náboženským, politickým, 

sociálním, etnickým či jiným skupinám, 

• špatný příklad pro děti a mladistvé ohrožující jejich psychický, morální 

a sociální vývoj.“ 

(MATOUŠEK, KROFTOVÁ, 2003, str. 101) 

Samozřejmě neplatí, že samo násilí, které děti vidí v televizi, v nich vyvolá 

agresivní chování. To je výsledkem souhry několika faktorů, násilí v televizi je jen 

jedním z nich. Svou roli hraje také genetika, co děti zdědily po svých předcích, dále 

je to již několikrát zmiňovaný vztah rodičů ke svým dětem a celková atmosféra 

v rodině, včetně emočního zázemí. Klíčovou je také příslušnost k určité sociální 

skupině a normám, které tato skupina dodržuje, a také sankce, kterými trestá 

nedodržení norem. 

Nabízí se několik cest, jak co pokud možno nejvíce omezit negativní vlivy 

médií na život dětí a mládeže. Zákaz sledování televize je jen jedním z nich a nutno 

říci, že je to také řešení, které má nejmenší šanci na úspěch. Mnohem praktičtější je 

například sledování televize s rodiči, kteří s dětmi probírají, co se právě na 

obrazovce děje a společně hodnotí, nakolik je to reálné a jaké takové chování může 

mít důsledky. To je samozřejmě časově velmi náročné a v mnoha rodinách 

nesplnitelné. 

Otevírá se zde tedy další příležitost ke spolupráci rodiny a školy. Pokud 

rodiče nemohou často a příliš dlouho s dětmi o této problematice diskutovat, škola 

může v této činnosti pokračovat. Jedná se především o možnost většího zapojení 

průřezového tématu Mediální výchova do školního vzdělávacího programu každé 

školy. 
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4.7. Teorie zna čkování (labelling) 

Základem teorie značkování byly práce G.H.Meada, E. Lemerta a H. 

Beckera.  Jednalo se o nový přístup k definování deviantního chování. Potřeba 

změnit náhled na deviantní a nedeviantní chování se objevila v 50. letech dvacátého 

století, intenzita této potřeby pak ještě vzrostla v následujícím desetiletí. V centru 

zájmu se ocitla reakce na deviantní chování a její proměnlivost. Normy, které platí 

ve společnosti, nejsou vnímány a uplatňovány vždy stejným způsobem, vnímání a 

hodnocení lidského chování se liší případ od případu. Klíčovou roli zde hraje celá 

řada dalších faktorů a právě to se stalo předmětem zájmu teorie značkování. 

(MUNKOVÁ, 2001, str. 66-67) 

Teorie značkování je založena na symbolickém interakcionismu, a to 

především svým vnímáním lidské identity, která se utváří v interakci s ostatními 

lidmi. Ve společnosti se jedinci učí vnímat procesy, které se zde odehrávají, 

rozumět jim a zapojovat se do nich prostřednictvím jazyka. Způsob jednání lidí je 

pak ovlivněn subjektivním odhadem každého jedince, který se domnívá, že ho 

ostatní vidí tak či onak. Toto vnímání hraje klíčovou roli především v dětství a při 

dospívání, kdy se utváří identita jedince. Je proto nezbytné, aby toto vnímání bylo 

pokud možno co nejpozitivnější a aby každý jedinec věděl o tom, že je takto kladně 

vnímán, a to především v rodině. Bohužel je toto pouze ideální scénář, který 

v realitě není často naplněn. Sebekoncepce člověka hraje klíčovou roli v jeho 

chování a pocitu sounáležitosti se společností. V mnoha situacích člověk stojí před 

důležitou volbou a právě od jeho pojetí sama sebe se odvíjí jeho rozhodnutí. Pokud 

je sebekoncepce negativní, výsledkem může být právě delikvence. A pokud se tedy 

rozhodne pro delikvenci, bude to další etiketa, kterou získá od společnosti. Podle 

teorie labellingu je tedy deviace produktem myšlenek a ne objektivní charakteristika 

lidí. (MUNKOVÁ, 2001, str. 68) 

K této teorii přidal později Edwin Lemert svou sekundární deviaci. Ta se 

objevuje v okamžiku, kdy jedinec využívá své nálepky devianta jako nástroj. 

Pomáhá mu bránit se, útočit, či se přizpůsobit problémům, které se objevují 

v souvislosti s jeho chováním. Původní příčiny deviace, důvody, proč vlastně svou 

nálepku získal, jsou touto situací v podstatě zatlačeny do pozadí. Primární deviace 

je tedy chování, při kterém dochází k porušování norem, nicméně na sebe stále ještě 

nepohlíží jako na devianta, touto nálepkou ještě nebyl označen. Ke zlomu dojde 
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v okamžiku, kdy se dostaví tzv. reakce na deviaci. Ta spočívá v uznání své nálepky 

jedincem, respektive uvědomění si, že takto byl označen, zařazen do nové sociální 

role devianta. I jeho chování a jednání se této nálepce posléze přizpůsobí. 

(MUNKOVÁ, 2001, str. 70 - 71)  

Klasickým dílem, týkajícím se této teorie, byla kniha Outsideři Howarda 

Beckera. Outsiderem je podle něj člověk, který byl takto označen společností poté, 

co porušil dané normy chování, a který dle mínění veřejnosti není dále schopen 

podle těchto norem žít. (MUNKOVÁ, 2001, str. 83) 

Becker také obrací svou pozornost na problém, kvůli kterému jsem se 

rozhodla toto téma zařadit do své diplomové práce. A tím je problematika tzv. 

sebenaplňujícího proroctví. Když je člověk jednou označen jako deviant, velmi 

těžko se bude takové nálepky zbavovat. I když se může upřímně snažit vrátit se 

k životu podle norem, tlak společnosti bude natolik silný, že to velmi 

pravděpodobně nezvládne. Stane se tak deviantem, s trochou nadsázky se dá říci 

proti své vůli. Tento ostrakismus v podstatě bere šanci člověka na návrat zpět.  

Vzhledem k tomu, že ve společnosti existují mnohé skupiny, které nejsou na 

stejné společenské úrovni, je jasné, že některé vrstvy společnosti budou 

etiketizovány přísněji než jiné. U nás k tomuto jevu často dochází například u 

delikventů romského původu, případně jiných jedinců, kteří pocházejí z nižších 

vrstev společnosti, kterým bude tato nálepka přidělena velmi rychle. Naopak, pokud 

se delikventního chování dopustí jedinec z vyšších vrstev společnosti, je jeho 

chování často označeno jako mladická nerozvážnost, etiketa delikventa mu není 

přidělena a má tedy mnohem větší šanci se z této situace dostat.  

4.8. Prevence kriminality mládeže 

Jednou z možných cest, jak se vyhnout problémům a vytvořit co nejlepší 

podmínky pro proces socializace, je vytvoření podnětného prostředí v rodině spolu 

se stimulujícími přístupy ve výchově. Je třeba najít cestu mezi přílišným trestáním a 

posilováním správného chování, eliminovat nežádoucí podněty, umožnit dětem 

vhodně trávit volný čas. Děti, a především mládež, také ocení, když se s nimi bude 

jednat jako s partnery, ovšem s tou podmínkou, že stále budou cítit a respektovat 

rodičovskou autoritu. „…každé narušení zdravého způsobu života představuje jistě 
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riziko vzniku sociální deviace, každý sociálně deviační styl znamená sociálně 

deviantní jednání.“ (KRAUS, 1999, str. 57)  

Docent Semrád se v roce 1996 zúčastnil semináře Mládež a sociálně 

negativní jevy, kde přednesl referát na téma Mládež a sociálně negativní chování 

z hlediska prevence bezpečnostních služeb. V jeho rámci se zmínil také o 

minimálním působení rodinné výchovy ve školách a o jeho dopadu na praktický 

život: „Mladí lidé vstupující do manželství jsou z hlediska rodinné výchovy méně 

kvalifikováni než řidiči soukromých vozidel. Rodinná výchova zde žije jen z tradic, 

tu lepších, tu horších, z rozpomínání se na zkušenosti s výchovou v té či oné 

rodině…Většina mladých lidí tak zůstává naprosto neinformována o možnostech 

rodinné výchovy, jejích limitech i šancích. Průměrní (modální) mladí lidé nejsou 

např. informováni o tom, že existují různé výchovné styly počínaje autoritativní 

výchovou. Neříká jim nic antiautoritativní výchova, volná ani emancipační 

výchova…Můžeme říci, že za této situace, kdy většina mladých rodin je na svou 

roli nepřipravena a nevzdělána, znamená to prohospodaření sociálního kapitálu, 

který v sobě rodina z celospolečenského hlediska nese.“ (SEMRÁD, 1996, str. 12) 

Zlepšení rodinné výchovy je tedy jednou z mnoha cest, kterými je třeba se vydat, 

aby došlo ke snížení počtu delikventních a kriminálních činů mládeže.  

Prevence je značně komplikovaný proces, který vyžaduje spolupráci mnoha 

skupin. Jednou z podmínek zlepšení stavu je zlepšení celkové situace v prostředí, 

kde jedinec žije. Je nezbytné odstranit všechny negativní faktory a vytvořit 

optimální podmínky pro zdraví psychický i morální vývoj. Těžiště opět leží 

v rodině a ve škole. 

Pro správnou prevenci je nezbytné především: 

• Mentální hygiena společnosti – kooperace mezi lidmi, odolnost proti 

zátěži, rozvoj duševního zdraví 

• Podchycení dissociálního a nedelikventního chování – je třeba toto 

zastavit hned v počátku. Nezbytné je připravovat pedagogické 

pracovníky na reálné situace již na školách, nutně musí být v takovýchto 

odbornících vybudovány kompetence k psychoterapeutické intervenci  

• Zvládání základů resocializace a reedukace mladistvých – zkvalitnění 

práce výchovných a diagnostických ústavů 

(JEDLIČKA, KOŤA, 1998, str. 112-113)  
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Řešením zcela jistě není pedagogizace rodiny. Nicméně je třeba umožnit 

lepší přípravu mladých lidí na rodinný život. Možnou cestou je důraznější zapojení 

rodinné výchovy do vzdělání mladých lidí. V dnešní době již také fungují mnohá 

státní i nestátní zařízení, jejichž cílem je vzdělávat rodiče, pomáhat řešit krizové 

situace v rodině atd. Úzká spolupráce rodin se školou pomůže vytvořit prostředí, 

rozvíjející nezbytné kompetence dětí a mladistvých. Je třeba vychovat jedince, kteří 

si jsou vědomi své hodnoty, umí řešit své problémy, nepodléhají stresu a dokáží 

navazovat plnohodnotné vztahy s lidmi ve svém okolí. 

Oldřich Matoušek zmiňuje ještě další faktory, které je třeba změnit: „Podle 

Hawkinse a Frasera je žádoucí posilovat zapojení těchto rodin do obce, posilovat 

soudržnost v rodinách, ovlivňovat vztahy mezi dětmi a rodiči, podporovat rodiče 

v uplatňování konzistentní disciplíny vůči dětem, podporovat rodiče v úloze vzorů, 

jež jsou spontánně napodobovány, zprostředkovat dětem takové vzory i mimo 

rodinu (ať vrstevníky, nebo dospělé) a maximálně zvýšit konzistenci situací, které 

na dítě působí.“ (MATOUŠEK, 1997, str. 112) 
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5. Závěr 

V posledních několika desetiletích došlo k mnoha výrazným změnám. 

Zmizel tradiční model rodiny, který představoval otce jako živitele a matku jako 

pečovatelku, jejíž jedinou prací byla starost o domácnost. Ženy dnes již zastávají 

některé tradiční mužské role a také muži se stávají součástmi procesů pro ně dříve 

zcela netypických, jako je například nástup na rodičovskou dovolenou. 

K nejdůležitější funkci rodiny patří plození a výchova dětí.  V předchozích 

desetiletích mnoho žen otěhotnělo neplánovaně, dnešním trendem je naopak 

odkládání mateřství do vyššího věku.  Při tomto rozhodování hraje důležitou roli 

například vzdělání matky, kdy vysokoškolsky vzdělané ženy si pořizují většinou 

maximálně dvě děti. Žena při odchodu na mateřskou musí také zvážit dopad tohoto 

rozhodnutí na její kariéru, stejně jako na ekonomické důsledky, které nezbytně 

souvisí s pořízením si dětí. S posunem mateřství do vyššího věku souvisí také 

snížená reprodukční schopnost, a tedy snížení počtu rodin, které mají více jak jedno 

nebo dvě děti. Do této skupiny ovšem nepatří některé etnicky se odlišující menšiny, 

jako jsou například Romové. Všechny tyto faktory však stojí za poklesem 

porodnosti, který současnou českou rodinu provází.  S tím jde ruku v ruce také 

závažný problém stárnutí populace. 

Rodina je v dnešní době především jednotkou, v rámci které jsou 

uspokojovány emoční potřeby. Je to funkce velmi důležitá, od které se odvíjí celý 

budoucí život dětí v rodině vyrůstajících. Složitá síť vztahů, která v rodině existuje, 

je velmi labilní a jakékoliv její narušení může mít dalekosáhlé důsledky. Problémy 

v emocionální funkci rodiny se mohou objevit jak v oblasti fyzické, tak psychické, 

ale především v neschopnosti jedinců vytvářet a udržet si fungující vztahy 

s druhými lidmi. 

V dnešní době přešla funkce sociálně-ekonomická z oblasti produkce statků 

do oblasti jejich spotřeby.  Rodina je základem hospodaření státu, nicméně stát na 

hospodaření rodiny také přispívá. Jedná se o formy různých finančních podpor, 

například o porodné, peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek atd. Ironií 

je, že v některých případech je výše příspěvků mnohem příznivější pro svobodné 

matky, tudíž počet sňatků vázaných na narození není tak vysoký, jako tomu bývalo 

dříve.  Naprosto přirozenou skutečností dnes je i zaměstnání matky, kdy se její 
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kariéra vyvíjí v tzv. třífázovém modelu (nástup do zaměstnání – mateřská – návrat 

do zaměstnání).  

Společně s emocionální funkcí rodiny vystoupila do popředí také funkce 

socializační. Rodina je zde klíčovou jednotkou, právě zde děti mohou pozorovat 

procesy, kterých se pak samy budou účastnit. V rodině se vytváří Já, dochází zde 

k učení se základním rolím. Pokud rodina selže v této oblasti, důsledky jsou 

rozsáhlé. Patří k nim nejen neschopnost plnohodnotně se zapojit do života 

společnosti, ale také inklinování k deviantnímu a kriminálnímu chování. 

Česká republika v dnešní době klade velký důraz na rodinnou politiku, 

především na podporu porodnosti a podporu rodin.  To se projevuje nejen v oblasti 

finanční podpory rodin od státu, ale také ve snaze umožnit ženám dřívější nástup do 

zaměstnání, případně možnost skloubit rodičovskou dovolenou s prací.  Faktem je, 

že sňatečnost v České republice od posledních desetiletí výrazně poklesla. Při 

výběru partnera hraje klíčovou roli několik faktorů – například vzdělání, sociální a 

etnický původ, finanční zabezpečení. Existuje několik modelů výběru partnera, 

mezi něž patří například sociobiologický model, model formace vztahů, teorie 

směny, teorie sňatkového trhu atd. Novým rysem naší společnosti jsou tzv. singles, 

tedy lidé žijící sami bez partnera a rodiny. Tito lidé buď rodinu nikdy nezaloží, 

nebo se tak stane v poměrně dost vysokém věku. Jejich hlavním rysem je vlastní 

bydlení, ekonomická soběstačnost a nulová reprodukční strategie. 

Česká republika je jedním z evropských států, ve kterých je míra 

rozvodovosti na velmi vysoké úrovni. Podle průzkumů se většina manželství 

rozvádí ve třetím až pátém roce po sňatku a dále v roce desátém až dvanáctém. Na 

zvýšené míře rozvodovosti se podílí vyšší zaměstnanost žen, hranice vstupu do 

manželství, úroveň vzdělání. Klasicky českým trendem je, že více žádostí o rozvod 

podávají ženy než muži. Rozvod má ve většině případů velmi negativní dopad na 

děti.  Přímým dopadem mohou být různé nemoci, nespavost, nechuť k jídlu, ale 

také pozdější strach před citovými závazky. 

V neúplných rodinách žije v dnešní době 488 tisíc závislých dětí.  Česká 

republika se tímto jevem neliší od ostatních evropských zemí. Důvod pro pořízení si 

dětí mimo manželství je několik, patří sem změna struktur rodinného soužití, změna 

hodnot, způsob podpory rodiny státem, vysoká míra rozvodovosti a podobně. 

Vlivným faktorem je zde také vzdělání, ženy s vyšším vzděláním se rozvádějí a 

mají děti mimo manželství méně často. Česká společnost bere svobodné matky jako 
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plnohodnotnou subskupinu společnosti. Mnohá centra a programy se zaměřují právě 

na svobodné rodiče, příkladem může být Centrum pro rodinu a speciální péči. 

V procesu socializace je dalším velmi významným činitelem také škola. 

Spolupráce rodiny a školy je nezbytná pro zdravý vývoj dítěte. V dnešní době však 

tento druh spolupráce není na většině škol v ideální míře zaveden. Je to nepochybně 

velmi špatné zjištění, neboť větší míra spolupráce by pomohla řešit vážné problémy 

jako je například šikana. Vážným problémem je také záškoláctví, na které má vliv 

také typ výchovy v rodině. Špatně působí příliš ochranitelský způsob, stejně jako 

nezájem o dítě nebo příliš autoritářský a výkonově orientovaný styl výchovy. 

Negativními jevy, které dávají základ k takovému chování, jsou především rozvrat 

rodiny, nepříznivé sociální poměry, alkoholismus v rodině, averze nebo lhostejnost 

ke škole ze strany rodičů. Na školu jsou mnohdy kladeny obrovské nároky, týkající 

se nápravy špatného chování dětí. Jisté však je, že jakékoliv zlepšení nebude 

dosaženo bez spolupráce rodičů a učitelů. 

Jak jsem již zmínila, vliv rodiny na delikvenci mládeže je klíčový. Vedle 

biologických a psychických faktorů působí na dítě také faktory sociální povahy. 

Sem patří rodina, vrstevníci a masmédia. Styly výchovy mají přímý dopad na rozvoj 

asociálního chování jedince, velmi nevhodný je především styl chladný a omezující. 

Otázka trávení volného času je problém velmi těžko řešitelný. Je to právě ve 

skupině vrstevníků, kde nejčastěji dochází k páchání trestné činnosti nebo 

k delikventním činům.  Tyto vrstevnické skupiny jsou referenční především pro děti 

z dysfunkčních rodin. Je velmi těžké vytrhnout dítě z tohoto prostředí a pomoci mu 

vrátit se zpět k respektování hodnot a norem platných pro většinu společnosti. 

Nejlepší prevencí je zde zájem rodičů o volný čas dítěte, informovanost o tom 

s kým a jak dítě tráví svůj volný čas. Toho je však v dnešní době velmi těžké 

dosáhnout.  Pro delikventní činnost dětí a mládeže jsou klíčové také další prvky: 

delikvence rodičů, přítomnost otce v rodině, vliv a podléhání masovým médiím. 

Rodina v dnešní české společnosti jistě není v ideální pozici. Dochází k více 

rozvodům, je uzavíráno méně sňatků, rodí se stále méně dětí a naše společnost 

stárne. Stát se snaží zajistit podporu rodin, vzhledem ke statistickým zjištěním však 

není zcela úspěšný. Je třeba přijmout tento stav a pokusit se najít co nejlepší řešení. 

Cestou jistě je podpora mladých rodin v oblasti bydlení, v oblasti finanční i podpora 

rodičů, kteří se chtějí vrátit do práce, případně skloubit kariéru a rodičovství co 

nejefektivněji. To je však úkol na několik let. 
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RESUMÉ 

Rodina je základem společnosti a státu. K jejím hlavním funkcím patří funkce 

biologicko-reprodukční, sociálně-ekonomická, emoční a socializační. Na tuto 

jednotku působí řada vlivů. I jejich působením již rodina ztratila mnoho ze svého 

původního postavení. Stát se snaží podpořit rodiny prostřednictvím finanční 

podpory, vhodnou bytovou politikou i v oblasti pracovních vztahů. Přesto však do 

manželství vstupuje stále méně lidí a naopak, stoupá počet rozvodů. V dnešní době 

se i v naší společnosti objevují tzv. singles.  

Špatné vztahy v rodině, případně její rozpad, mají velmi negativní dopad na vývoj 

dítěte. Důležitá je například přítomnost otce v rodině. Otec může vystupovat jako 

nejlepší prevence delikvence dětí a mládeže. Také vhodné trávení volného času má 

vliv na budoucnost dítěte. Je velmi těžké určit přesně, co vše se musí změnit, 

faktem je, že tato změna je klíčová pro vývoj české společnosti. 

 

Family is the staple part of society and state. Its basic functions are reproductive 

and sexual function, social–economic, emotional function and socialization. This 

social unit is affected by many factors. Also because of their influence, family has 

lost much of its original status. State tries to support families through financial 

support, suitable housing policy, as well as in the area of employment relationships. 

In spite of all this, less and less people get married and vice versa, the number of 

divorces rises.  Now, so-called singles have also entered our society. 

Bad relationships in family, or its break up, have very negative impact on child 

development. The presence of a father is of crucial importance. The father can work 

as the best prevention from the delinquency of children and youth. Well spent free 

time also has a great impact on the future of children. It is very difficult to put a 

finger on what has to be changed, but the true is that this change is crucial for 

development of the Czech society. 

 


