
1. Závěr 
 

 

Z provedených šetření i z jejich závěrů vyplývá, že trojgenerační soužití rodiny má 

 i v dnešní společnosti své místo. Život ve vícegenerační rodině dítě učí přirozené životní 

kontinuitě, která počíná okamžikem zrození a končí smrtí. Tím, že dítě může tuto kontinuitu 

prožívat, obklopeno citovými vazbami rodiny kolem něj, učí ho to přijímat životní proměny, 

jako běžnou součást života, to znamená, že vidí pozitiva i ve stáří prarodičů, a ne pouze 

izolovaně v mládí, které je současnou společností vnímáno jako „ideál“. Výchovně to potom 

znamená, že dítě je přítomno péči a pomoci starší generaci a přirozeně tento proces do sebe 

vsává, jako samozřejmost budoucnosti svých rodičů. 

V úvodu práce byly formulovány hypotézy, které autorka ověřila v empirické části. Tyto 

výsledky jsou prezentovány v této závěrečné kapitole. 

 

1. Hypotéza: Předpokládáme, že ve vícegeneračním soužití je role prarodičů více 

naplněna, než prarodičů žijících od mladé rodiny odděleně 

 

Tato hypotéza se potvrdila téměř plně. Prarodiče žijící spolu se svými vnoučaty mají 

možnost více naplňovat prarodičovskou roli a intenzivněji spoluprožívat vývoj svých vnoučat. 

Každodennost a denní kontakt může být přínosem pro obě tyto generace. Hypotéza neplatí jen 

v rodinách, kde prarodiče z nějakých důvodů neprojevují o časté kontakty s vnoučaty zájem. 

V našem šetření se toto objevilo v případě rodiny, kde spolu obě společně žijící rodiny téměř 

nekomunikují. 

 

2. Hypotéza: Předpokládáme, že prarodiče žijící trvale s mladou rodinou 

uplatňují více svůj výchovný model 

 

Tato hypotéza byla potvrzena jen zčásti. V některých rodinách, které byly zahrnuty do 

našeho výzkumu, zastávali prarodiče ten názor, že výchova je záležitostí rodičů a plně 

respektovali výchovný styl a metody mladých rodičů a nesnažili se prosazovat svůj vlastní. 

Naopak v některých dalších rodinách bylo zřejmé, že mladí rodiče plně převzali výchovný 

model svých rodičů, kterým byl vychováván jeden z nich (většinou matka) a dále jej téměř 

v nezměněné podobě aplikovali při výchově svých dětí. 



 

3. Hypotéza: Předpokládáme, že prarodiče jsou především nositeli tradic rodiny 

 

Tato hypotéza se jednoznačně potvrdila. Ve většině výpovědí se objevuje souhlas s větším 

či menším vlivem původních rodin dotazovaných matek, na způsob oslav vánočních svátků 

v jejich současných rodinách. Ze získaných odpovědí matek i babiček se ukazuje, že i v těch 

rodinách, kde matky mluví o zcela novém způsobu oslavy vánoc, které si vytvořila mladá 

rodina pro své děti, se objevují tradice převzaté od generace prarodičů.  

 

4. Hypotéza: Předpokládáme, že tradice jsou v rodině reprezentovány i rodinnými 

rituály, které zejména prarodiče pomáhají udržovat 

 

Tato hypotéza se potvrdila jen zčásti. V těch rodinách, kde se významné svátky a výročí 

oslavují společně vycházejí zřetelně rituály které oslavy provázejí ze života  rodin prarodičů. 

Ti je i nadále provádějí a tímto způsobem předávají dalším generacím. 

  

5. Hypotéza: Předpokládáme, že hodnotovou základnou pro děti je prožívání 

rodinných rituálů  

 

Tato hypotéza se potvrdila v plném rozsahu. Z výsledků šetření vyplývá, že ve všech 

rodinách bez výjimky jsou vánoční oslavy provázené řadou tradic a nejrůznějších rituálů, 

které napomáhají v ukotvení dítěte nejprve v rodině ale později i ve společnosti.  

Na dítě předškolního věku působí rituály především svou formou (ty které se týkají 

významných dní či oslav v rodině), která je pro dítě viditelná a konkrétní. S ní se mohou děti 

postupně ztotožňovat, neboť jí rozumí a proto se jim stává blízkou. Pro dítě je důležitá i 

pravidelnost rituálů v průběhu roku, kdy si jsou schopny připomínat a zkonkrétňovat zážitky 

v něm zakotvené z roku předchozího. Rituály tak umožňují dítěti rytmizovat čas roku a skrze 

ně dítě prožívá tok času. Výchovně tak lze podpořit hodnoty sounáležitosti, soucítění, lásky i 

radosti z radosti druhého. Rodinné rituály tak výchovně vstupují do prosociální oblasti 

výchovy, jež je nedílnou součástí socializace dítěte. 

Autorka si po dopsání práce ještě hlouběji uvědomuje, jak důležité je aktivní prožívání 

společných chvil v životě rodiny, i v životě mateřské školy. Současná rodina má nelehkou 

úlohu při výchově dětí. Je stále těžší úkol, než před rokem 1989, nalézt kompromis a 

rovnováhu v nakládání s časem a uspořádat denní režim tak, aby mohl co nejplněji 



uspokojovat potřeby všech jejích členů. Je dnes běžným trendem trávit v zaměstnání delší 

dobu než dříve. Kde tedy mají rodiče brát sílu na to, poskytnout svým dětem ve zbytku dne 

potřebný a plnohodnotný čas, v kterém by bylo možné vytvořit klidné a láskyplné prostředí, 

v kterém se dítě cítí bezpečně. Právě k tomu pomáhají každodenní drobné rituály, které 

mohou mít zcela osobní charakter a jsou záležitostí jen jednotlivých rodin.  

 Výzkum v této práci a jeho výsledky jasně ukázaly na skutečnost, že právě v této 

hektické době, která je tak nepříznivá klidnému rodinnému životu mohou prarodiče, pokud 

jsou součástí dětské každodennosti, hrát zásadnější roli při jejich rozvoji a značně je obohatit, 

jak v oblasti citové, kognitivní, duchovní tak i mravní.  

Mateřská škola, která je pro předškolní dítě druhým nejdůležitějším místem, v kterém 

prožívá podstatnou část všedních dní by měla stejně jako funkční rodina poskytovat bezpečné 

a tvůrčí prostředí. Prostředí, v kterém bude dítě bezpodmínkově přijímáno, jako u rodičů, 

prostředí, které bude co nejlépe uspokojovat jeho vývojové a psychosociální potřeby. Zde je 

nastaven pravidelný řád, přizpůsobený dětem tak, aby se v něm mohly snadno orientovat. 

Během běžného denního programu jsou pravidelně realizovány mnohé rituály, které 

napomáhají dětem sžít se s denním rytmem. Program mateřské školy je koncipován tak, aby 

neopomněl důležité svátky a oslavy. V souvislosti s nimi je i na půdě mateřské školy 

realizováno velké množství tradic a činností s nimi spojených.  

Jak se však bude dítě v mateřské škole opravdu cítit a co si z ní po skončení docházky 

odnese, záleží hlavně na osobnosti předškolního pedagoga, na jeho vlastnostech, morálních 

kvalitách a zájmu o práci s předškolními dětmi. Dále je potřeba aby všechny tyto schopnosti a 

předpoklady byly podloženy dostatečnými teoretickými poznatky získanými studiem a 

schopnost je ve své pedagogické praxi efektivně využívat. Potom je schopen kvalitně děti 

vést, učit a vychovávat.  

Je však zapotřebí neopomenout jednu velmi důležitou věc, kterou si autorka 

uvědomuje při své pedagogické práci a která se ztotožňuje i s výzkumy současných odborníků 

(Herman, 2008), že totiž nejdůležitější pro pohodu a dobrý pocit dítěte je spokojená, klidná a 

vstřícná učitelka…….potom se nemusí cíleně snažit navozovat příjemnou atmosféru, ta tam 

prostě bude a děti si jí „ nasají“ samy. ( Oprava odstavce provedena 17. 5. 2012) 

 


