
1. Úvod 
 
 Zrychlující se životní tempo vede člověka ke snaze udržet krok se stylem života 

společnosti, v níž žije. „Zrychlení“, často ale i nedostatek času a ochoty věnovat se hledání a 

nalézání vlastních národních, skupinových a rodinných tradic vede k vykořenění a ztrátě 

vztahu k předchozím generacím; tím se však i ztrácí modely výchovných přístupů, které 

nemusí být kopírovány, ale mají zcela jistě umožnit alespoň inspirativní rámec, s nímž se je 

možno svobodně identifikovat. 

 Tradiční, vícegenerační rodina je méně častým jevem, naopak rapidně přibývá 

nesezdaných partnerství, dětí narozených mimo manželství a osob žijících singles.  

 Výchova dětí je v současném světě složitější, než kdykoli dříve, neboť je mnohem 

komplikovanější svět kolem dítěte. Nevíme detailně, pro jaký svět děti vychováváme, jaké 

dovednosti a vědomosti bude dnešní dítě v dospělosti přesně potřebovat. Jsme však 

přesvědčeni, že pokud jej budeme vychovávat v ovzduší lásky a vzájemnosti, v prostředí, kde 

je respektován určitý řád i pravidla, a pokud mu vštípíme tradiční mravní zásady, hodnoty a 

úctu k tradicím, obstojí úspěšně i ve světě, který bude zřejmě značně odlišný od toho 

dnešního. 

 Diplomová práce dále navazuje na tematiku výzkumu, kterou rozvinula autorka v 

bakalářské  práci, jejímž tématem bylo vytváření řádu ve výchově a rodinném životě.  

 Autorka pracuje více než dvacet let v  mateřské škole, v  lokalitě, kde se díky starší 

zástavbě rodinných domů vyskytuje velký počet rodin, které žijí ve vícegeneračním soužití. 

Této skutečnosti autorka využila ke svému průzkumu, při němž se snažila zjistit (na 

výzkumném vzorku dvanácti rodin), charakteristiku vícegeneračního soužití. Zajímalo ji 

zejména, jak tento způsob soužití jednotlivé generace vnímají, jak intenzivně ovlivňuje 

generace prarodičů způsob života mladé rodiny, zda tradice a rituály, které jsou prarodiči 

předávány dalším generacím jsou jimi přijímány a respektovány; v neposlední řadě, jak 

mohou tyto rodinné rituály výchovně ovlivnit děti předškolního věku. 

Ve vztahu k předškolním dětem vyrůstajícím v těchto rodinách si autorka kladla za cíl 

zjistit, jak jsou děti touto skutečností ovlivňovány. Cílem práce bylo zmapovat vliv 

trojgeneračního soužití na prožívání rodinných rituálů a možnosti jejich výchovného využití 

zvláště při kladení základů hodnot dětí předškolního věku. 

V diplomové práci si autorka stanovila tyto hypotézy: 



1) Předpokládáme, že ve vícegeneračním soužití je role prarodičů více naplněna, 

než prarodičů žijících od mladé rodiny odděleně 

2) Předpokládáme, že prarodiče žijící trvale s mladou rodinou uplatňují více svůj 

výchovný model 

3) Předpokládáme, že nositeli tradic rodiny jsou především prarodiče  

4) Předpokládáme, že tradice jsou v rodině reprezentovány i rodinnými rituály, 

které zejména prarodiče pomáhají udržovat 

5) Předpokládáme, že hodnototvornou základnou pro děti je prožívání rodinných 

rituálů  

 

Teoretická část práce pojednává o rodině, jejím historickém vývoji a proměnách, i o 

úloze tradic a rituálů v rodinném životě. Dále se zabývá postavením prarodičů v rodině a 

jejich důležitostí pro obohacování a ovlivňování života vnoučat.  

Praktická část diplomové práce je věnována průzkumu, který mapuje, jak vypadá 

soužití v šetřených rodinách a jaké tradice a rituály jsou v těchto rodinách udržovány 

a realizovány. Dále je zde hledána odpověď na to, jak rodina prožívá konkrétní svátky a jaké 

modely chování a vzájemnosti se zde otvírají k výchovnému využití. 

  



I. Teoretická část 

 

1.  Metody použité v teoretické části  
 
 
 V této kapitole jsou popsány jednotlivé výzkumné metody, které byly použity pro 

zpracování teoretické části práce. 

V teoretické části bylo použito zejména studium primárních i sekundárních pramenů, 

dokumentů a literatury. Při jejich zpracování především analýza a syntéza obsahu, dedukce, 

indukce a komparace textů. 

„Pramen je chápán jako jakýkoli adekvátní, relevantní a hodnověrný (seriózní) zdroj 

informací o zkoumaném objektu. Prameny bývají rozlišovány na prameny primární (mají 

přímý vztah k rekonstruovaným událostem) a prameny sekundární (nejsou v přímém 

fyzickém vztahu k událostem, které jsou předmětem studia, jde o určitý způsob 

zprostředkování, doplnění, dokreslení).  

Dokument je v tomto pojetí pojímán jako stopa zanechaná lidskou bytostí na fyzickém 

objektu. Může se jednat o dokumenty oficiální (usnesení vlády, výnosy ministerstva apod.) 

nebo o dokumenty neoficiální (dokumenty škol, inspekční zprávy atd.)“ (Horák, Chráska; 

1989, s. 37).  

Tyto písemnosti jsou východiskem pro obsahovou analýzu textu. Podle Gavory (2010, 

s. 42) jde o analýzu a hodnocení obsahu písemného textu a srovnávání údajů o daném tématu 

v textech různých autorů. „Analýza a syntéza znamenají procesy faktického nebo 

myšlenkového rozkládání celku na části a procesy opětného spojování v celek. V procesu 

reálného poznávání vystupují vždy společně.“ (Horák, Chráska; 1989, s. 35). Dalším ze 

způsobů zpracování odborné literatury je analytická indukce. Indukce a dedukce vystupují 

rovněž společně. „Indukce je chápána jako úsudek od dílčího k obecnému, ale také jako forma 

pohybu poznání od empirické úrovně k teoretické.“ (Horák, Chráska; 1989, s. 35) Dedukcí se 

rozumí závěr vyplývající z několika jiných tvrzení při využití zákonů a pravidel logiky. 

Pro srovnávání zjištěných faktů je používána metoda komparace – srovnání, chápeme 

ji jako porovnávání zkoumaných faktů a jevů tak, aby bylo možné je zobecnit. (Je použita při 

zpracování třetí, čtvrté a páté kapitoly) 



2. Vývoj dít ěte v předškolním období 
 

 

 Předškolním věkem rozumíme období mezi třetím a šestým rokem věku dítěte. O 

tomto úseku života můžeme také mluvit jako o „věku mateřské školy“. Ač není pravidlem, že 

úplně každé dítě navštěvuje mateřskou školu, rozumíme tímto označením skutečnost, že pro 

toto období je charakteristický mohutný sociální rozvoj, který začíná přesahovat rámec 

rodiny. Ta zůstává samozřejmě i nadále nejdůležitějším a nejbezpečnějším prostředím, 

v němž se dítě pohybuje, ale na významu začínají nabývat a i vztahy s vrstevníky a „novými“ 

dospělými, se kterými se dítě setkává. 

 Podle Hermana (2008) je předškolním obdobím myšlena doba do šesti let věku dítěte a 

je považována za absolutně nejdůležitější období života. V tomto období se utváří až 85% 

osobnosti. „Nikdy později není dítě tak citlivé a tak toužící po bezpodmínkovém přijetí jako 

ve věku do šesti let. Nikdy potom tak silně netouží po pocitu bezpečí a aby bylo milováno 

svými lidmi. A nikdy potom také není tak bezbranné a odkázané na své rodiče, hlavně na 

mámu.“ (Herman, 2008,s. 93) 

Vývojové změny, kterými dítě v předškolním období prochází nejsou tak nápadné, 

jako v prvních třech letech života, ale jsou neméně významné. Velmi obecně bychom mohli 

říci, že je to období zdokonalování a rozšiřování životního prostoru, či použít slova Zdeňka 

Matějčka, který charakterizuje předškolní období jako „věk dovedností“. 

 

2.1 Teorie periodizace psychického vývoje 
 

K hlubšímu zkoumání dětského vývoje dochází v 19. století, kdy vznikají první knihy 

– biografie psané formou deníku na základě pozorování dítěte. Na přelomu 19. a 20. století 

dochází k významnému rozvoji dětské psychologie. V Evropě i USA vznikají nové 

psychologické směry, které se věnují také dětskému vývoji.  

Během 20. století se výzkum vývoje osobnosti odvíjel od nově se rozvíjejících teorií. 

Patrně nejvýznamnějšími pro současnou vývojovou psychologii, v oblasti determinace 

duševního vývoje, byly výzkumy Sigmunda Freuda (1856 – 1939), na které později navazuje 

jeho žák Erik Erikson (1902 – 1994) a práce Jeana Piageta (1869 – 1980).  

Freudova psychoanalýza vzniká z jeho zkušeností získaných při léčení pacientů - 

neurotiků, kde Freud jako neuropsychiatr vycházel z jejich vzpomínek z dětství. Vývoj 



osobnosti je v psychoanalýze popsán pomocí etap, které Freud označuje jako psychosexuální. 

Dle Langmeiera (1998) tyto etapy jsou: 

 

1. Orální stadium (zhruba první rok života) 

2. Anální stadium (zhruba druhý a třetí rok života) 

3. Falické stadium (zhruba od čtyř let) 

4. Stadium latence ( od pěti či šesti let do začátku dospívání) 

5. Genitální stadium ( asi od dvanácti let) 

  

V každé této vývojové etapě je řešen určitý specifický konflikt, který posune jedince 

do dalšího vývojového stadia. „První rok života je převažujícím zdrojem libosti dítěte aktivita 

úst, je to orální stadium. Ve věku od jednoho do tří let se ohniskem stává anální oblast se 

svými funkcemi vylučování a zadržování. Přibližně ve čtyřech letech se ohniskem libidózních 

zážitků stává oblast genitální. Od vyřešení falického konfliktu do puberty trvá období latence. 

Libido se v pubertě reaktivuje a zaměřuje heterosexuálně.“ (Kuric, 1986, s. 44). Libido je 

označením, které Freud používal pro energii životního pudu. „Psychická struktura, která 

zahrnuje pudovou energii, a která funguje nevědomě (jako primární proces), byla označována 

jako Ono (Id). Psychická struktura, která uvádí tuto energii v kontakt s realitou, je převážně 

vědomá, funguje jako sekundární proces a je označována jako Já (Ego). Ve styku s kulturou – 

a zejména v přijetí zákazů a příkazů rodičů – se vyvíjí třetí, nejvyšší vrstva osobnosti – Nadjá 

(Superego), která obsahuje jednak svědomí, jež trestá a nese s sebou pocity viny, jednak ego 

ideál, jenž odměňuje a přináší pocit hrdosti. Do značné míry funguje superego opět nevědomě 

podle zákonů primárních procesů.“ (Langmeier, Krejčířová, 1988, s. 212) 

Jean Piaget, představitel ženevské psychologické školy, člení psychický vývoj člověka 

do pěti základních etap, stejně jako Freud, ovšem charakterizuje je zcela odlišně. Dle 

Langmeiera (1998) můžeme shrnout vývojové etapy Piagetovy periodizace duševního vývoje 

následovně: 

1. etapa senzorimotorické inteligence( do jednoho a půl až dvou let) 

2. etapa předpojmového a symbolického myšlení ( asi do čtyř let) 

3. etapa názorového myšlení ( do sedmi až osmi let) 

4. etapa konkrétních operací (asi do jedenácti až dvanácti let) 

5. etapa formálních operací (po jedenácti či dvanácti letech v průběhu 

dospívání) 

 



První etapa senzomotorické inteligence, kde se vytváří základ budoucího myšlení a 

myšlenkových operací je pro život dítěte zásadní. Dle Inhelderové (1997) není jasné, kdy 

přesně senzomotorická inteligence vzniká, ale je nesporné, že v životě novorozence následuje 

po sobě plynulý sled stádií, každé z nich přináší další pokroky až do momentu, kdy jeho 

jednání získá takovou povahu, že je lze nazvat inteligentním. K tomu dochází nejpozději 

v posledním stadiu okolo dvanáctého až osmnáctého měsíce života. Poté přechází do období 

dalšího, etapy předpojmového a symbolického myšlení. V této fázi se dítě učí záměrně 

experimentovat a své konání již provádí na základě představ a zkušeností. Když koncem 

druhého roku dochází k bouřlivému rozvoji řeči, dítě začíná hojně užívat slovní znaky které 

mu pomáhají vytvářet si představy o věcech a dějích okolo něj. Okolo čtyř let se dětské 

myšlení dostává do další fáze, fáze názorového intuitivního myšlení. „Nyní již uvažuje 

v celostních pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných podobností. Usuzování 

je však zatím vázáno na vnímané či představované.“ (Langmeier, 1998, s. 86) Tyto představy 

vznikají téměř výhradně na základě vlastních, prožitých zkušeností dítěte. Až na počátku 

školního období je dítě schopno logických operací prováděných na základě logického 

uvažování. Tím postupuje kognitivní vývoj dítěte na další úroveň stadia logických operací. 

To se dále vyvíjí až do začátku puberty, kdy dle Piageta nastupuje další kvalitativní období – 

etapa formálních operací. „Konkrétní operace se samy berou za objekt dalších operací, tj. 

vyvozují se soudy o soudech, myslí se o myšlení.“.( Langmeier, 1998, s. 146) 

Z Freudových i Piagetových teorií vychází později Erikson, který je autorem teorie 

„osmi věků člověka“, ve které pojímá vývoj v celém lidském životě. Ve svých výzkumech 

předpokládá, že si na každém stupni vývoje jedinec řeší i určitý psychosociální konflikt, jeho 

zvládnutí jej poté posunuje na další vývojový stupeň. Jednotlivé etapy Eriksonovy 

determinace psychického vývoje (in Říčan, 2007, s.160) jsou následující: 

 

1. stadium receptivity – téma základní důvěry 

2. stadium autonomie 

3. stadium iniciativy 

4. stadium přičinlivé píle 

5. stadium identity 

6. stadium intimity 

7. stadium generativity 

8. stadium integrity 

 



V prvních pěti stádiích odpovídá věkové členění Freudově rozdělení. Poslední tři 

stadia se týkají dospělosti. Z názvů jednotlivých vývojových etap je zřejmé, 

jaký psychosociální konflikt v tomto období má jedinec řešit a o co usilovat. 

 

2.2 Kognitivní vývoj  
 

Vývoj myšlení se v předškolním věku dostává z fáze předpojmové (symbolické) na 

vyšší úroveň názorového (intuitivního) myšlení. Dítě začíná uvažovat v celostních pojmech, 

kdy využívá hlavně svých zkušeností, představ a uvědomuje si podstatné znaky 

charakterizující určitý pojem. Při svém konání a myšlení vyvozuje závěry a zaujímá postoje 

vznikající z vlastního názoru, ovšem není ještě schopno uvažovat v logických krocích ani 

s nimi v mysli uvažovat a pracovat. 

 Rozvoj poznávacích procesů dítěti také umožňuje lepší chápání okolního světa 

a orientaci v sociálním prostředí. Velmi nepřesné je v tomto období vnímání času a prostoru. 

Na pochopení těchto pojmů nemá dítě ještě potřebnou úroveň myšlení ani zkušenosti. Čas 

vnímá dítě pouze prostřednictvím konkrétních událostí a opakujících se jevů. Velký problém 

je pro dítě v tomto období orientace v pojmech budoucnost a minulost. 

Pozornost tříletého dítěte je ještě značně nevyzrálá a krátkodobá. „Dosud slabé 

nervové buňky však zatím nedovolují dlouhodobější jednorázový akt pozornosti. Prostředkem 

k jejímu posilování a větší záměrnosti jsou například konstruktivní hry či drobné a 

jednoduché povinnosti.“ (Čačka, 1994, s. 43) Pozornost se vyvíjí během celého předškolního 

období a její větší stabilitu a záměrnost lze rozpoznat zejména při nechuti dítěte opouštět 

rozdělanou činnost.  

Myšlení předškolního dítěte se opírá o bohaté představy, které vyúsťují v bohatou 

dětskou fantazii. Díky tomu má myšlení v tomto období své charakteristické znaky jako jsou: 

magičnost – mění fakta dle vlastního přání, egocentrismus – myšlení je vztahováno 

k aktuální činnosti, pocitům a vlastním potřebám, antropomorfismus –objevuje se tendence 

polidšťovat objekty, zosobňující dynamismus – snaha o oživení okolních objektů, ztotožnění 

se s hračkou či s úlohou postavy ve hře, presentismus – myšlení je vztahováno k přítomnosti, 

synkretismus – dítě vnímá okolí celistvě. 

Paměť je v předškolním období ještě nespolehlivá. Specifickými znaky, kterými se 

vyznačuje paměť v předškolním věku jsou: bezděčnost, mechaničnost, konkrétnost 



a krátkodobost. Díky ní si snáze dlouhodobě zapamatovává významné emotivně silné události 

a zážitky.  

„Koncem tohoto období se ohlašují dvě výrazné tendence, které rozhodují o přechodu 

do další vývojové etapy. Předně dítě stále zřetelněji vyrůstá z rámce rodiny: domov už mu 

nestačí, nachází nové vztahy k dějům odehrávajícím se mimo důvěrně známé rodinné 

prostředí. Také jeho časová perspektiva se rozšiřuje, i když zprvu jen na krátkodobé 

participace („až večer“, „zítra“, „musíš počkat“ atp.). Druhý velký pokrok je patrný v tom, že 

se začíná ohlašovat potřeba specificky lidské činnosti – práce, i když zatím jen v náznacích: 

již ve čtyřech letech dítě rádo pomáhá v drobných a krátkých domácích pracích a vykonává 

drobné uložené úkoly.“ (Langmeier, 1983, s. 64) 



2.3 Socializace 
 
 Primární socializaci dítěte i v předškolním období zajišťuje rodina, která mu zároveň 

otvírá cestu do lidského společenství a širšího světa. Počátky socializace probíhají 

prostřednictvím interakcí mezi matkou a novorozencem, ovšem socializace v širším slova 

smyslu probíhá celý život interakcí jedince s druhými lidmi.  

 Socializační proces jedince je utvářen třemi aspekty. Jsou to: vývoj sociální reaktivity, 

vývoj sociálních kontrol a osvojení sociálních kontrol. Dle Langmeiera (1998): 

Vývoj sociální reaktivity je vývojem „bohatě diferenciovaných emočních vztahů 

k lidem v bližším či vzdálenějším společenském okolí.“ (Langmeier, 1998, s. 90) 

Vývoj sociálních kontrol probíhá prostřednictvím výchovného působení, kdy příkazy, 

doporučení či zákazy, které je dítě nuceno respektovat si postupně přejímá za své. Tím je 

chování jedince usměrňováno do společností akceptovaných mezí a dává mu prostor v kterém 

se může bezpečně orientovat. Vývoj svědomí, jak je někdy vývoj vnitřních sociálních kontrol 

nazýván úzce souvisí s vnitřním prožíváním dítěte, sebepojetím i sebehodnocením a ovlivňuje 

jej kvalita vztahů k nejbližším vychovatelům či formy uplatňované výchovy. 

Osvojení sociálních rolí „tj. takových vzorců chování a postojů, které jsou od jedince 

očekávány ostatními členy společnosti, a to vzhledem k jeho věku, pohlaví, společenskému 

postavení apod. Nejde tu tedy pouze o jednotlivou povolenou či zakázanou činnost, ale o 

celek navzájem souvisejících, smysluplných činností určených postavením ve skupině.“ 

(Langmeier, 1998, s. 90). 

Již v předškolním věku se od dítěte vyžaduje zvládnutí více sociálních rolí, 

jak v rodině, tak v mateřské škole a různých nových situacích, do kterých se dítě v pozvolném 

procesu odpoutávání od rodiny dostává. Osvojování rozličných sociálních rolí je u dětí 

realizováno prostřednictvím hry, při které se dítě vžívá do herních postav, pozoruje a 

napodobuje hry ostatních dětí a osvojuje si nová pravidla. 

Velmi významným pokrokem v osvojování zásadních životních rolí je přijetí i odlišení 

mužské a ženské role. I když rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou zřetelné chováním daným 

vrozenými vlohami i odlišným očekáváním vychovatelů realizovaným v specifickém jednání 

s chlapci a dívkami „teprve v předškolní době dítě výrazněji přejímá ve svých zájmech a 

postojích převládající mužské a ženské chování (např. jakým hračkám, druhům her, oblečení 

dává přednost). Rozhodující je zde i vztah chlapce k otci a dívky k matce, jako vzorům 

takového chování.“(Langmeier, 1998, s. 96) 



2.4 Potřeby předškolního dítěte 
 

 „Na základě dlouholetých psychologických výzkumů, jak je formuluje Z. Matějček, je 

dokázáno, že dítě potřebuje ke svému vývoji nejen to, aby byly uspokojovány základní 

biologické potřeby, ale že pro zdárný vývoj musí být dítěti umožněno uspokojování potřeb 

dalších.“ (Opravilová, Gebhartová, 2005, s. 25). Psychologie hovoří o potřebách 

psychologických, pedagogika operuje s termínem výchovně vzdělávací potřeby. 

 Americký psycholog Abraham Maslow (1908 – 1970) zpracoval v současnosti 

nejčastěji používaný model utřídění lidských potřeb.  

 V jeho pojetí leží na nejnižším stupni potřeby fyziologické (hlad, žízeň, potřeba 

vyměšování, potřeba přiměřené teploty, pohybu, vzduchu, spánku a odpočinku, sexuální 

potřeby a potřeba vyhnutí se bolesti). O stupeň výše mají své místo potřeby bezpečí (jistota, 

stálost, spolehlivost, osvobození od strachu, úzkosti a chaosu, potřeba struktury, pořádku, 

pravidel a mezí). Nad nimi jsou umístěny potřeby sounáležitosti (potřeba lásky, náklonosti, 

shody a ztotožnění a potřeba někam patřit). Ještě výše nalezneme potřeby uznání (potřeba 

sebedůvěry, sebeúcty a prestiže). Na nejvyšším stupni jsou umístěny potřeby seberealizace 

(potřeba sebeuplatnění, potřeba uskutečnit to, čím daná osoba ve skutečnosti je). Toto 

rozdělení lidských potřeb platí obecně. 



Graf č. 1 – Rozdělení potřeb dle Maslowa 

 

 

Tyto Maslowovy potřeby přeformulovali Z. Matějček a J. Langmeier a přizpůsobili 

je předškolnímu období. Ve stručnosti je můžeme charakterizovat takto: 

 

• 1. potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů 

• 2. potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech 

• 3. potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních 

vychovatelů 

• 4. potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty 

• 5. potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy 

 

Podrobněji E. Opravilová charakterizuje jednotlivé potřeby následovně: 

 

 Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů – neustálé 

a promyšlené zásobování dítěte přiměřeným množstvím účelně a vhodně zvolených podnětů, 

které budou podněcovat přirozenou zvídavost dítěte k provozování nejrůznějších činností 

k experimentování, k přemýšlení i řešení úkolů. 

 Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech – jedná se o nutnost řádu, režimu 

dne, ve kterém se budou opakovat činnosti v logickém sledu pravidelně. Nepřítomnost určité 

systematičnosti a pravidelnosti v uspořádání dne přináší dětem nejistotu a v pozdější době 

vstupu do základní školy mají tyto děti problémy s adaptací. 

 Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů – u dítěte předškolního věku se jedná 

prvotně o potřeby hlubokých citových vazeb s rodiči a ostatními členy rodiny. Ve čtvrtém 

roce věku a později se jedná o potřebu navazování sociálních vztahů s vrstevníky a 

 

Potřeba seberealizace 

Potřeby uznání 
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Fyziologické potřeby 



navazování širších citových vazeb s „blízkými lidmi“. To může být vztah k učitelce, přátelům 

rodičů nebo rodičům kamaráda dítěte. 

Potřeba identity – je to potřeba, která je u dítěte uspokojována skrze vědomí sama 

sebe, uvědomování si, jaké postavení zaujímá v prostředí a v sociálních skupinách, ve kterých 

se pohybuje. Pro dítě je důležitý pocit oblíbenosti, úspěšnosti a obdivu ostatních. 

 Potřeba otevřené budoucnosti – „Postupné osamostatňování je spojeno s vědomím, co 

už všechno chci, umím, a tedy i smím dělat a přirozenou důvěrou ve vlastní síly a schopnosti i 

přízeň okolí. Otevřená budoucnost znamená pro dítě subjektivně kladně pociťovaný 

dostatečný prostor pro experimentaci, exploraci a tvořivé jednání, které odpovídá možnostem, 

využívá jejich potencionalit a posiluje vědomí vlastního já.“ (Opravilová, Gebhartová, 2003, 

s. 28) 

 Herman (2008) k otázkám základních potřeb dítěte podotýká, že nejvíce ze všeho 

potřebuje malé dítě pocit bezpečí a lásky, je to „cíl, ke kterému všechno směřuje. To 

znamená, že ze všeho nejvíce se dítě potřebuje cítit milováno a v bezpečí.“ (Herman, 2008, s. 

111). Zdrojem uspokojení této potřeby je důvěrný a láskyplný vztah. „Tento základní pocit 

důvěry se utváří a posiluje hlavně dostatkem láskyplné péče, kterou je máma schopna svému 

dítěti poskytnout: její vůně, hlas, hlazení, vlídné zacházení. A také to, že je svému dítěti 

nablízku, její prostá přítomnost, na kterou se malé dítě může spolehnout. Zdravý vztah máma 

– dítě je opravdu tím prvním a základním vzorcem pro všechny ostatní vztahy, které nás 

v životě čekají. Teprve na základě vztahu máma – dítě se rozvíjejí další roviny: 

• Vztah dítěte sama k sobě neboli já – já 

• Vztah dítěte k ostatním lidem neboli já – oni 

• A také vztah dítěte ke světu neboli já – svět“(Herman, 2008, s. 92) 



3. Výchova k základním morálním hodnotám v rodině a mateřské 
škole 

 

 

3.1 Výchova k základním morálním hodnotám v rodině 
 

 „Jsou hodnoty a hodnoty. Slovem hodnoty rozumí něco jiného ekonom a něco jiného 

lékař či umělec. Ekonomické hodnoty jsou nám nejbližší a nejsrozumitelnější. Chápeme je 

tam, kde jde o tržní cenu určitého výrobku – o cenu zboží. Takto vyjádřená hodnota není však 

jedinou hodnotou, s níž se v životě setkáváme. Jestliže nám jde o smysluplnost života – a o tu 

nám jde v první řadě – pak naše zamyšlení nad hodnotami se blíží takovému, s jakým se 

setkáváme ve filosofii. Ta pojednává mimo jiné o tom, jaký je rozdíl mezi míti - vlastnit auto, 

dům vkladní knížku a být - býti statečným člověkem. (Křivohlavý, 1994, s.94) Jaké hodnoty 

jedinec ve svém životě uznává, úzce souvisí s cíli, které si vytyčuje.  

 Jak shrnuje na základě různých filozofických úvah Machová (1975), hodnota 

je podstatná součást života, která dává existenci smysl a člověk ji zároveň pociťuje 

jako kritérium svého jednání. Primární lidskou hodnotou je lidský život a to nejen 

v protikladu života a smrti. Společnost by tedy měla zabraňovat maření lidského života a 

jednat vždy ve smyslu jeho zachování.  

 Rakouský neurolog a psychiatr Frankl (1905 – 1997) při svém výzkumu týkajícím se 

smysluplného zaměření lidského života rozdělil zásadní lidské hodnoty do tří okruhů – 

zážitkové, tvořivé a postojové. Mezi zážitkové hodnoty patří zejména láska ve svých 

rozličných podobách. Milování druhého člověka, ať se jedná o lásku partnerskou, 

rodičovskou či jiný citový vztah, i sdílení a prožívání těchto vztahů je důležitou hodnotou. 

Také schopnost vnímání estetických zážitků, které způsobuje zažívání emocí jakými jsou 

radost a potěšení, jsou hodnotou významně obohacující život jedince. Druhý okruh hodnot 

zaujímají hodnoty tvořivé. Jsou významné tím, že jsou vytvářeny samotným jedincem. 

Vznikají tvořivou činností člověka, prací i uměleckou tvorbou. „Pro tvořivou činnost je 

podstatná tzv. vydatnost, tj. skutečnost, že dotyčný bere svou aktivitu vážně, doopravdy, a to i 

tehdy, když ho nikdo jiný nevidí a neohodnotí. Pro toho, kdo to dělá je to smysluplné. Dělat 

to usilovně a pořádně, to má pro něho či pro ní svůj dobrý smysl.“ (Křivohlavý, 1994, s. 94) 

Posledním třetím okruhem hodnot jsou dle Frankla hodnoty postojové. Tyto jsou 

vytvářeny vyspělostí jedince a ztotožněním se s hodnotami morálními. V běžném životě mají 



postojové hodnoty významné místo a mohou kolísat mezi kladnou a zápornou postojovou 

hodnotou. 

 

Tabulka č.1 – Situace rozhodování mezi kladnou a zápornou postojovou hodnotou: 

buď anebo 

mobilizovat vnitřní síly ke zvládnutí 

překážek 

litovat se „jaký jsem to chudák“ 

usilovat o zachování úcty a vážnosti sama  

k sobě 

ztrácet veškerou úctu sama k sobě 

hrdinně bojovat v situaci, která se nepříznivě 

změnila 

vše zatracovat, naříkat a plakat že se vše 

změnilo k horšímu 

posilovat důvěru ve smysluplnou budoucnost zoufat si nad marností a bezvýchodností 

všech snah 

snažit se přijmout nepřijatelné („osud“) uzavřít se jako hlemýžď do ulity a rozzlobit 

se na celý svět 

otevřít oči, vidět nouzi druhého člověka a 

snažit se mu pomoci 

stavět se nevida a neslyše k těžkostem lidí 

okolo sebe 

v rozepři se vzchopit, nalézt odvahu a 

odpuštění a ochotu ke smíření 

Nesmiřitelně stát na svém, i kdyby se svět 

zbořil 

(Převzato z E. Lukasové, in Křivohlavý, 1994,s. 38) 

 

Soubor jevů souvisejících se vznikem základních mravních postojů u dítěte 

předškolního věku začíná a je z největší části po celé období vývoje a dospívání realizován 

v rodině. „Manželství a rodina založené na principu hodnotového souzvuku patří mezi 

nejtrvalejší hodnoty vůbec – lidé zde nalézají ve společném hlubším zájmu o cosi, co jim 

umožňuje překonávat nevyhnutelné krizové okamžiky. Rodiče mohou předávat dětem jen ty 

hodnoty, které sami nalezli, jen ty hodnoty, které se jim staly bytostnou potřebou“ (Machová, 

1975, s.79). To jaké hodnoty rodina vyznává, je dáno nejrůznějšími aspekty. Záleží zde na 

věku, vzdělání, způsobu a místě života, pracovním zařazení i na náboženském vyznání. 

Na jedné straně předává rodina dítěti určité všeobecně uznávané hodnoty, na straně 

druhé je to soubor vnitřních hodnot rodiny, které si mezi sebou vytvořili její členové a často 

jsou předávány z jedné generace do další. 



Působit na dítě při jeho výchově tak, aby přijalo za své všeobecně uznávané morální 

hodnoty i hodnoty, které individuálně považujeme za prospěšné my rodiče a vychovatelé, je 

jednou z cest, jak naučit dítě orientovat se ve společnosti. Tento proces probíhá jak 

přirozeným způsobem, kdy dítě přejímá za své vzorce chování a jednání, které jsou normou 

v jeho rodině, tak cílenou výchovou k určitým reakcím a postojům v různých životních 

situacích. 

„Učit děti uznávat základní morální hodnoty je nejdůležitější a nejefektivnější způsob 

výchovy, jakým můžeme přispět k tomu, aby se v životě cítily šťastné. Moudrost ověřená 

věky i naší osobní zkušeností nás učí, že individuální i společenské štěstí se spojuje 

s chováním založeným na jistých morálních zásadách.“ (L. a R. Eyrovi, 2000, s. 8) 

Hodnota je těmito autory definována takto: „respektovaná a univerzálně přijatelná 

hodnota prospívá jak člověku který ji uznává, tak lidem, s nimiž v duchu této hodnoty jedná.“ 

Kromě pozitivních, společností uznávaných hodnot jakými jsou například: poctivost, 

odvaha, mírumilovnost, sebekázeň, věrnost, úcta, spravedlnost či milosrdnost, existují i 

hodnoty negativní, které jsou sice společností obecně odvrhovány, avšak velmi často se s nimi 

setkáváme na všech úrovních lidského společenství a dokonce jsou touto společností 

akceptovány. Za tyto uveďme zejména mít a vlastnit. A i tyto hodnoty mají v předškolním 

věku, kdy dítě začíná přerůstat rodinné prostředí a větší důležitost než dříve zaujímají v jeho 

životě vrstevníci, své místo. Není výjimečným jevem, kdy dítě inklinuje ke kamarádovi, který 

vlastní (a půjčí) nějakou zajímavou hračku či předmět. Tyto jevy lze eliminovat vhodným 

výchovným působením. 

Předškolní období je obdobím velkého duševního a sociálního rozvoje. Dítě je v této 

době velmi vnímavé a ovlivnitelné podněty ze strany rodiny, mateřské školy i vrstevníků. 

S dosaženou úrovní psychického a psychosociálního rozvoje osobnosti souvisí, že dítě začíná 

zaujímat elementární mravní postoje, vyjadřuje počáteční mravní pocity a názory. „Ví, co je 

správné, co je chvályhodné a co je trestuhodné, na co má být hrdé a co je špatné, za co by se 

mělo stydět. Dítě si díky vlivu sociálního okolí a úrovni svého rozvoje postupně uvědomuje 

„pravidla hry“, smysl určitého řádu, platnost norem a zásad, hodnoty pořádku a režimu. A to 

dává jeho iniciativě žádoucí směr zdravou a nutnou korekci i dramatické napětí. Téma 

expanzivní iniciativnosti je tedy neoddělitelně spjato s uvědomováním si pravidel řádu, 

s utvářením základů mravního cítění a usuzování.“ (Helus, 2004, s. 205) 

 „K neblahým známkám psychické deprivace dětí vyrůstajících bez rodiny bohužel 

patří, že jsou o tuto hodnotu ochuzeny. V tomto případě jde o dílo (byť to byla třeba úplná 

drobnost), které budí bezprostřední odezvu. Ne tedy, až někdy, až o prázdninách, až budeš 



velký, nýbrž právě teď v bezprostřední návaznosti na dobrý skutek dítěte se objeví posilující 

radostná odezva toho, kdo byl obdarován či komu bylo pomoženo. A poněvadž radost budí 

radost, směna pozitivních citů je tu několikanásobná. A zase je tu větší pravděpodobnost, že 

dítě tento postoj převezme a že jej zabuduje hlouběji do své osobnosti.“ (Matějček, 2005, s. 

172). Pro rozvoj a ztotožnění se s kvalitním hodnotovým systémem je žádoucí, aby vhodných 

podnětů a zkušeností zažívalo dítě co nejvíce. Důležité jsou činnosti s partnerem 

při nichž vzniká něco, co může udělat radost někomu třetímu. Třeba vařit s maminkou pro 

tatínka. Dítě se tak nejen učí spolupráci, ale poznává tak další přidanou hodnotu z této 

činnosti, mít radost, že jsem někomu radost já sám udělal. 

 Neopomenutelnými aktéry v předávání důležité životní moudrosti jsou prarodiče. 

Leckdy mají na svá vnoučata více času než rodiče. Umějí jim také trpělivěji naslouchat, mají 

pochopení pro jejich hry i svět fantazie. Jsou nositeli tradic a spojením mezi minulostí a 

současným světem. Babičky rády svým vnoučatům vyprávějí a předčítají pohádky. Při 

takových vyprávěních i při poslechu četby může dítě příběhy prožívat spolu s jejich hrdiny a 

získávat tak bezděčně žádoucí postoje k pojmům jako je dobro a zlo, píle a lenost, láska a 

nenávist, statečnost a zbabělost a ještě mnohé jiné. Matějček (2005) míní, že do morální 

výchovy svých dětí vnášíme hlavně sami sebe a až v druhé řadě to, co bychom chtěli, a 

vlastně nejvíce vychováváme, když vůbec nevychováváme. 

3.2  Výchova k morálním hodnotám v mateřské škole 
 

Základním předpokladem pro stanovení cílů mravní výchovy v mateřské škole 

je skutečnost, že se dítě naučí rozeznávat rozdíl mezi dobrem a zlem. Dále je třeba si ujasnit, 

k jakým hodnotám chceme děti vést. „Demokratické společenské systémy staví na takzvaných 

tradičních, obecně lidských hodnotách, které jsou základem vývoje lidské civilizace od 

prvopočátků. K nim se řadí principy dobra, krásy, rovnosti, svobody myšlení a jednání, 

respektu a tolerance, solidarity vůči slabším a znevýhodněným, práva na důstojný život a jeho 

ochranu atd.“ (Vacek, 2008, s. 104)  

Skrze přijímání těchto hodnot se dítě postupně stává bytostí prosociální, svobodnou a 

odpovědnou. Výchova k těmto hodnotám by měla probíhat v mateřské škole zejména tou 

„nejúčinnější formou učení, to je sociálním učením, které znamená, že nejlépe se učíme 

v reálných situacích, reálném světě, jeden od druhého.“ (Herman, 2008, s. 160)  Dítě je zde 

vychováváno a formováno podle obecně uznávaných principů a hodnot, a to při využití 

nejrůznějších prostředků, situací a vhodných příkladů.  



Podle Piageta (1997) se dítě v mravním vývoji posune na vyšší stupeň v momentu, 

kdy k přirozenému respektu dospělých osob přidá respekt k někomu z vrstevníků. To mu dává 

možnost zažívat sdílení nějaké činnosti i sdílení radosti a uspokojení z výsledku společného 

konání. Zažívat radostné uspokojení z nějakého díla je totiž velkou životní hodnotou. 

Důležitou dovedností potřebnou pro rozvoj morálních zásad je spolupráce 

a spoluzažívání radosti z úspěchu. Navozování takových výchovných situací, kdy dítě spolu 

s dospělým či kamarádem vytvoří nebo vymyslí něco, čím někomu dalšímu udělají radost, 

jsou pro výchovu k žádoucím morálním hodnotám tím nejlepším prostředkem. Zdeněk 

Matějček tuto výchovnou taktiku nazývá: „Někdo, s někým, pro někoho.“ Toto platí jak pro 

výchovu v rodině, tak v mateřské škole. Zde je větší skupina dětí stejného věku a všechny 

mají nesčíslně možností spolupracovat při spontánní hře i řízených činnostech. Dítě zde 

kromě respektu k dospělým získává respekt i k některým vrstevníkům, které obdivuje a 

vyhledává je ke spolupráci při hře. 

Mravní výchova, při níž jsou dítěti předávány nejrůznější společensky uznávané 

hodnoty je procesem dlouhodobým a objevuje se na všech stupních vzdělávání. Požadavkem 

dnešní společnosti na vzdělání jedince je psychicky odolná osobnost orientovaná na výkon. 

„Hlavně však musí vzdělání připravit děti na život v konkrétním světě, aniž by při tom 

ignorovalo sociální, etické a duchovní aspekty. Jinými slovy: děti musí být vychovány a 

vzdělány tak, aby neignorovaly morální systém hodnot, jejž budou pro život v dnešní 

soutěživé společnosti potřebovat. Toto stanovisko musí být hlavním cílem výchovy, mají – li 

být děti připraveny na překonání trvalých krizí, aniž by se cítily zmateny a aniž by ztratily 

naději v spravedlivější a šťastnější budoucnost.“ (Melgoza, 2003, s. 172)  

Mravní výchova je jedním z pilířů výchovy v předškolním věku. Projevuje se jako 

postupné vrůstání dítěte do širší společnosti. V Rámcovém vzdělávacím programu pro 

předškolní vzdělávání se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. 

 

Výchovně vzdělávací oblasti pro předškolní vzdělávání: 

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 

 



V první oblasti - Dítě a jeho tělo - je realizována mravní výchova zejména 

při činnostech relaxačních, souvisejících s pohodou a zdravou atmosférou ve třídě, 

či při vytváření zdraví prospěšných životních postojů a návyků. V očekávaných výstupech se 

předpokládá, že dítě si osvojí „rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby 

v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 

druhých.“ (RVP PV, 2004, s. 17). 

 Ve vzdělávací oblasti - Dítě a jeho psychika - je u dítěte podporováno „poznávání 

sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj a 

kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.“ (RVP PV, 2004, s. 22). Mravní 

výchově je v této části věnována samostatná podkapitola nazvaná Sebepojetí, city, vůle. 

Od dítěte se na konci předškolního období očekává, že bude schopno „vyjádřit souhlas či 

nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 

situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.“ (RVP PV, 

2004, s. 23) Dále umí vyjádřit lásku, náklonnost, soucit a další pozitivní emoce lidem blízkým 

a známým. Také dokáže respektovat daná pravidla (zejména když se podílí na jejich tvorbě) 

i povinnosti. Je schopno sebehodnocení a uvědomuje si své možnosti. 

 V další ze vzdělávacích oblastí - Dítě a ten druhý - se mravní výchova objevuje 

v učení se  komunikaci s ostatními lidmi, v rozlišení způsobu komunikace s rodinou, 

vrstevníky a ostatními dospělými i „uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 

přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)“ ( RVP PV, 2004, s. 24) Učení 

se těmto dovednostem je pro předškolní věk charakteristické a pro další úspěšnou socializaci 

neopominutelné. Očekává se, že dítě před vstupem do základní školy bude schopno rozlišovat 

pravidla komunikace, soužití, a bude umět respektovat ostatní. 

 Dítě a společnost, je oblastí v níž se výchova k morálním hodnotám prolíná 

jako poznávání a osvojování si společenských pravidel a „rozvoj základních kulturně 

společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se 

autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému 

prostředí a zvládat jeho změny.“ (RVP PV, 2004, s. 26) Od dítěte se očekává, že bude 

dodržovat pravidla společenského chování, bude umět poprosit, poděkovat, pozdravit, 

uposlechnout pokyn i dodržovat pravidla ve verbální komunikaci.  

 V poslední vzdělávací oblasti - Dítě a svět - můžeme jmenovat ve vztahu k mravní 

výchově zejména rozvoj úcty k životu ve všech jejích formách. Očekáváme, že dítě bude 

postupně schopno porozumět přirozeným životním změnám, kontinuitě života, respektovat 

odlišné sociální i etnické kultury a uvědomit si, jak důležitá je péče o životní prostředí. 



 Správně realizovaná mravní výchova přispívá k vytvoření základů klíčových 

kompetencí, jejichž postupné dosažení napomáhá k úspěšnému zakotvení jedince 

ve společnosti.  

 

Klíčové kompetence pro období předškolního vzdělávání: 

kompetence k učení 

kompetence k řešení problémů 

kompetence komunikativní 

kompetence sociální a personální 

kompetence činnostní a občanské 

 Osvojování si těchto kompetencí „je proces dlouhodobý a složitý, který začíná 

v předškolním vzdělávání.“ (RVP PV, 2004, s. 11) a pokračuje vlastně v celém dalším životě. 

 



4. Proměny rodiny 
 

 

4.1 Definice rodiny, vymezení sociálních funkcí rodiny 
 

Po celá staletí byla rodina tradiční a základní jednotkou společnosti, která zajišťovala 

reprodukci. Z hlediska sociologického, jak uvádí Matoušek, „Rodina usnadňuje lidem péči o 

děti a jejich výchovu. Kromě toho, že je rodina biologicky důležitá pro udržení lidstva, je také 

jednotkou společnosti. Reprodukuje člověka jako organismus i bytost kulturní. 

Zprostředkovává tradici dalším generacím. Rodina se snaží formovat dítě podle svého 

hodnotového schématu, podle vlastní tradice. Rodinné normy se vždycky nějak odchylují od 

norem ve společnosti průměrných. Rodina chce, aby dítě vstoupilo do společnosti s určitým 

druhem orientace, s určitým programem.“ (Matoušek, 1993, s.10) 

Možný (2008) kromě těchto charakteristik míní, že je rodina vymezena i dalšími 

znaky, které jsou pro její existenci zásadní. „Představuje sociální zařízení, jehož základním 

účelem je vytvářet soukromý prostor pro reprodukci společnosti, stíněný proti vířícímu a 

nepřehlednému světu veřejnému. Chrání své členy, nemění svůj tvar, vnitřní uspořádání ani 

habitus a změny ve svém okolí vyrovnává. Také brání společenský systém před chaosem a 

zhroucením.“ (Možný, 2008, s. 14) 

Důležitým aktuálním dokumentem zabývajícím se zmapováním života současné české 

rodiny je Národní zpráva o rodině z roku 2004. Ta definuje současnou rodinu v nejširším 

pojetí jako: „celek rozličných konstelací takové formy života, která obsahuje minimálně 

dvougenerační soužití dětí a rodičů, má trvalý charakter a vykazuje pevné vazby 

mezigenerační a vnitrogenerační solidarity.“ (Národní zpráva o rodině, 2004, s. 4) Ovšem 

v dnešní době lze jako rodinu chápat i volnější soužití lidí, které pojí citová pouta a společný 

život.  

Z hlediska sociální psychologie „Je rodina základním životním prostředím dítěte. 

Nejen že dítě obklopuje, ale také se do něho promítá. Odráží se v jeho vlastnostech, vtiskuje 

svou pečeť jeho jednání. Dítě je výrazným produktem rodiny. Očima své rodiny (svého otce, 

matky) se na sebe dívá, hodnotí své projevy a výkony. (Helus, 2007, s. 135). 

Pedagogický slovník (Průcha, Waltertová, Mareš, 2003) rodinu definuje jako nejstarší 

společenskou instituci. Plní socializační, ekonomické, sexuálně – regulační, reprodukční a 

další funkce. Vytváří určité emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty a 



postoje, základy etiky a životního stylu. Současné pojetí tenduje k chápání rodiny jako 

sociální skupiny nebo společenství, žijícího ve vlastním prostoru – domově, uspokojující 

potřeby, poskytující péči a základní jistoty dětem.  

Hovoříme – li o pojmu současná rodina, je zcela zřejmé, že se nejedná o totožnou 

společenskou jednotku, které by se nedotkl společenský vývoj. Jak již bylo výše naznačeno, 

rodina se vyvíjí a její rysy se mění. Helus (2007) uvádí jako zásadní pro označení „současná 

rodina“ tyto pojmy: je to rodina – nukleární neboli jádrová, manželská, dvougenerační, 

intimně vztahová, nebo též rodina centrální vztahové zóny, privátní individualizace.“ (Helus, 

2007, s. 137) Rodina nukleární označuje takový typ společenské jednotky, která zahrnuje 

pouze rodiče a děti, manželská rodina označuje stav, kdy jsou rodiče sezdáni. Intimní 

vztahovost v současné rodině znamená, vznik soukromého prostoru přístupného pouze pro její 

členy. Privátní individualizací míní Helus „vymanění z pout tradice, historicky předávaných 

zvyků a závazků, majetkových a profesních předurčeností.“.(Helus, 2007, s. 139) 

I když je jasné, že současná rodina je v lecčems jiná než rodina  předešlých generací, 

přesto stále plní mnohé identické funkce. Základními funkcemi rodiny jsou: „funkce 

biologická a reprodukční (včetně funkce ochranné), funkce emocionální a tvorba domova, 

ekonomická funkce, socializační a výchovná funkce.“ (Havlík, Koťa, 2007) 

Funkce biologická a reprodukční - je jednou z nejdůležitějších funkcí, rodina je 

legitimním rámcem pro plození dětí. Avšak tato funkce v dnešní době není plněna 

ve vyspělých evropských zemích dostatečně. Stává se také fenoménem, že se stále více dětí 

rodí mimo rámec rodiny nebo se rodí děti matkám, které nepočítají s účastí druhého rodiče na 

výchově potomka. 

Funkce emocionální – nabývá na důležitosti až v období, kdy sňatky začaly vznikat 

na základě vzájemné lásky přitažlivosti partnerů. Rodina přestávává být jen institucí, kterou 

pojí hlavně vzájemná ekonomická závislost a dítě je přijímáno jako objekt lásky a péče. 

Funkce ekonomická – byla chápána po dlouhá staletí, jako nejdůležitější rodinná 

funkce. V rodinách existovala dělba práce a v rámci rodiny byly vyráběny hmotné statky 

nezbytné pro spokojený život. Na této práci se podílely všichni členové širší rodiny i děti. 

Dnes se mnohé změnilo. Práce se většinou realizuje mimo rodinu a děti nejsou chápány jako 

pracovní síla. 

Funkce socializační a výchovná – rodina zajišťuje výchovu a vzdělání dětí. Také je 

nejdůležitějším činitelem při socializaci dětí v rodině i společnosti. 

 

Tabulka č.2 - Stručný přehled funkcí rodiny 



Funkce biologicko-reprodukční Plození dětí (zajištění reprodukce) 

Funkce ekonomická Podíl rodiny na společenské výrobě a 

spotřebě toho, co společnost vyrobila, 

uspokojení hmotných potřeb členů rodiny 

Funkce emocionální Harmonický život rodiny, uspokojení a 

životní naplnění, péče o dítě 

Funkce socializační Výchova a vedení dítěte při procesu ukotvení 

do společnosti 

  

4.2 Historický vývoj rodiny  
 

Rodina, jejímž základem jsou partneři plodící a vychovávající děti má počátky, které 

sahají až půl milionu let do historie. Od té doby se toto uspořádání pozvolna dále vyvíjelo, ale 

i přes neustálé změny a vývoj provázející lidskou společnost, přes kolosální změny 

náboženské a politické, přes katastrofy a pohromy neustále se opakující, zůstává tato základní 

stavební jednotka společnosti ve své podstatě stále stejná. Rodina je nejen nejmenší 

společenskou skupinou, z jejíhož jednání, chování a pravidel se dále odvíjí chod a řízení 

větších společenských celků, ale primárně je po celé toto období legitimním, bezpečným 

místem pro reprodukci a výchovu potomků. Tak jako byla rodina kotvou jistoty pro 

obyčejného člověka, byla i pro badatele při zkoumání společenského vývoje stálým prvkem. 

„O rodině si mohl být sociální teoretik dlouho jist, že se ve svých funkcích i základní 

struktuře ve svém dnešním stavu neliší významně od toho, jak vypadala na počátku naší 

civilizace. A že může s rozumnou mírou jistoty předpokládat principiálně stejné fungování a 

strukturu rodiny třeba i po dalším století dynamického vývoje moderních společností. Povaha 

moci, povaha osídlení, povaha nerovnosti, povaha práce – to všechno a ještě mnohé další 

procházelo revolučními změnami a dalo se očekávat, že se bude měnit i nadále. Ale tatínek 

s maminkou a dětmi? Jevilo se, že rodina působí a bude i nadále působit jako nenápadný, ale 

velmi významný stabilizující prvek, který zaručuje společnosti soudržnost a staví hráz anomii 

v proudu změn.“ (Možný, 2008, s. 323) 

Ne vždy v dějinách byla však rodina chápána tak, jak jí chápeme dnes. Dnes se pod 

pojmem rodina rozumí hlavně nukleární rodina, tedy otec, matka a děti. 

Historie rodiny začíná se vznikem lidského rodu, kdy „širší společenství jedinců 

umožňuje snažší přežití, a proto je tlupa patrně i rodinným typem na počátku vývoje člověka. 



Kooperace spřízněných rodin vedla k uspořádání rodovému, zdůrazňujícímu generační 

fenomen a skupinový řád, v němž můžeme spatřovat základy skupinově řízené socializace 

nové generace.“ (Hintnaus, 1998, s. 6) 

Pro období starověku a středověku tento pojem vyvolává obraz velké domácnosti, kde 

vedle pokrevních příbuzných, tedy širší rodiny žijí i další lidé, kteří zde mají své pracovní i 

společenské místo. Rodina byla patriarchální, „hlavou rodiny“ byl zpravidla muž. Toto „je 

představa římského práva i bible , neboť obě kultury, jichž je ta naše dědičkou v přímé 

posloupnosti, tedy kultura antická i židovská, počítaly do rodiny nejenom pokrevní příbuzné, 

ale vůbec všechny v domě, tedy zpočátku i otroky, později i služebnictvo, případně ostatní 

zaměstnance, s nimiž rodina tvořila výrobní jednotku: tovaryše a učně, čeledíny a děvečky. 

Tento stav přežíval až do poloviny devatenáctého století.“ (Možný, 1990, s.18) 

Po celá staletí staletí ovlivňovala instituci rodiny v našich zeměpisných podmínkách 

zásadním způsobem církev. Ta vytvářela nejen normy přijatelného chování a jednání, ale 

z církevního práva vycházely i vzorce pro rodinné právo. 

Partnery v rodině podle víry spojuje zejména určitý druh lásky – láska manželská. Ta 

zavazuje partnery k vzájemné úctě, zodpovědnosti a věrnosti. Takové uspořádání je až do 

padesátých let dvacátého století jediné, společensky plně respektované. 

Současná, moderní rodina, se začíná vyvíjet od konce druhé světové války. Tento 

vývoj probíhá dle Sullerottové ve třech etapách. (Helus, 2004, s.71 - 72) 

 

První etapa  

probíhá od skončení druhé světové války do první poloviny šedesátých let. 

„Charakterizuje jí vysoký respekt k rodině jako prakticky jedinému základu jistot ve světě, 

kde všechny ostatní jistoty selhaly, kde naděje byla otřesena v samých základech. 

V podmínkách poválečné bídy a úsilí stavět na tom co je skálopevné, vystoupila do popředí 

rodina – semknutí manželů a dětí v prostupující se lásce a důvěře.“ V tomto období se také 

poprvé objevuje termín „Baby boom“, který znamená prudký růst porodnosti a změnu 

pohledu na dítě, které se stává centrálním bodem života rodiny. Toto se děje jako reakce na 

prožitky z těžkých válečných dob.  

 

Druhá etapa 

probíhá v 60. – 80. letech 20. století. „Znamená zlom, přináší něco jako „vystřízlivění“ 

z předchozího opojení hodnotami rodiny.“ (Helus, 2004, s. 72) S objevem hormonální 

antikoncepce nastupuje pokles natality. Nároky rodin na materiální zajištění a větší „užívání si 



života“ rostou. Dochází k postupnému zrovnoprávňování mezi mužem a ženou. Žena se stává 

ekonomicky aktivní, snaží se o získání vyššího vzdělání a vlastní kariéru. „Rodina je postupně 

zpochybňována co do své závaznosti pro oba partnery, stále častěji se prosazují rozvody, 

zakládání druhé a třetí rodiny. Tyto trendy ve svém plném rozjezdu ústí ve fenomén 

označovaný jako krize rodiny.“ (Helus, 2004, s. 72) 

 

Třetí etapa 

je datována od osmdesátých let a trvá dodnes. Pro její označení se vžil termín 

„Postmoderní rodina“. Jak uvádí Možný (1999), prvním autorem, který popsal znaky 

postmoderní rodiny byl Edward Shorter v roce 1975. Tyto znaky jsou následující: 

„1. hodnotová diskontinuita mezi rodiči a dětmi“ 

plyne z větší hodnotové závislosti dětí na masmédiích nežli na rodičích. 

„ 2. latentní nestabilita v párovém životě“ 

tzn. vzestup rozvodovosti a nesezdaného soužití 

„3. systematická demolice konceptu rodinného hnízda nukleární rodiny, liberalizace 

žen“ (Možný, 1999, s. 201) 

 

V tomto období narůstá počet rozvodů. Rodinné prostředí se pro mnohé děti stává 

nestabilní a nepřehledné. Jsou oslabeny tradiční rodinné jistoty, rodina se stává nestálou a její 

členové přicházejí a odcházejí se vznikem nových partnerských svazků.  

„Dosud je tomu tak, že mezi prarodiči bylo více stabilizovaných manželství 

a rodinných svazků, a tak měla vnoučata možnost zakoušet skrze ně tradici rodinné 

semknutosti. Jak ale postupně dorůstají do prarodičovských rolí generace, které už postihly 

oslabené a proměnlivé rodinné svazky, nedostane se dětem přímých zkušeností s těmi 

hodnotami rodinného svazku, které dosavadní prarodiče stále ještě reprezentují.“ (Helus, 

2006, s. 143) 



Tabulka č. 3 - Stručný přehled základních etap ve vývoji lidské rodiny dle I.Možného (2008) 

Počátky lidské párové rodiny Půl milionu let před naším 
letopočtem 

Silná sexuální vazba párů, 
spolupráce při výchově dětí, 
možný důvod – dlouhá 
závislost nedospělých 
jedinců oproti jiným 
živočišným druhům 

Složité příbuzenské systémy 
v kmenových společnostech; 
vznik tabu incestu 

8000 let př.n.l ? Rozšířené příbuzenské sítě se 
složitými pravidly 
ekonomických a snubních 
výměn Kmenové rodové 
systémy nahrazovány 
patrimoniálními 
domácnostmi 

Vznik nepříbuzenských 
systémů sociální organizace. 
Vzestup patrimoniálních 
domácností.  

3000l. př.n.l – Mezopotámie 
a Egypt, 600 př.n.l – Čína a 
Řecko 

Vznik prvních států jako 
sociálních organizací nad 
rodinnými sítěmi. 

Vzestup byrokratického státu 
a kapitalistické ekonomiky. 
Objevuje se domácí 
soukromí 

17. a 18. st. n.l. v západní 
Evropě a severní Americe 

Domácnost přestává být 
místem zaměstnání. Stát 
přebírá obranu. Objevuje se 
nukleární rodina, nastupuje 
individualizovaný sňatkový 
trh. 

Diverzifikace způsobů 
párování a domácností. 
Tendence k rovnoprávné 
pozici ženy a muže při 
vyjednávání o vztahu a 
rodině 

Druhá polovina 20. st. 
v bohatých průmyslových 
společnostech. 

Různorodost rodinných 
forem. Vzestup rozvodovosti, 
opakovaných manželství, 
zaměstnanost žen, změny 
v mužské a ženské sociální 
roli. Nesezdaná soužití, 
významná společenská 
skupina - singles 

 

4.3  Česká rodina po roce 1948 
 

Zatímco v době před druhou světovou válkou byla Československá republika jednou 

z nejvyspělejších evropských demokratických zemí s vyspělou ekonomikou, vývoj v letech 

válečných a poté únorové události roku 1948 odsoudily Československo k absolutní ztrátě 

demokracie a otevřely cestu k nové, tentokrát komunistické diktatuře. „Rodina byla po 

komunistickém puči považována (spolu se soukromým majetkem, kulturou, církví aj.) za 

jednoho z udržovatelů a pilířů starých pořádků, a tudíž musela čelit útokům z mnoha stran. 

Péče o děti a jejich výchova se stávala stále více záležitostí státního resortu školství, který měl 

převzít podstatnou část výchovy mladé generace.“ (Kovařík, 1999, s. 3) 



Socialistická představa, že rodina může dítě negativně ideologicky ovlivňovat 

se promítla do státem podporované snahy upřít rodině jednu z jejích primárních funkcí, to je 

funkci výchovnou, a přenést ji na státní úroveň. Rodina již nebyla primární výchovnou 

institucí. 

Díky kolektivizaci a znárodnění ztratilo mnoho rodin v té době majetek i půdu, a tudíž 

ekonomické zázemí budované rodinami po mnoho generací. Státní orgány neomaleně 

zasahovaly do soukromí a zcela omezovaly vlastní práva člověka jako taková. Byly potírány 

hodnoty a tradice generací předků. To vše se dělo ve jménu pokroku, rovnosti, 

charakteristického pro socialistický, marxistický koncept. 

Nové státní uspořádání s sebou přinášelo nemalé změny v životě české rodiny. 

Zaměstnanost žen se zvýšila na téměř 100%, děti byly více a více vychovávány v institucích 

kolektivní výchovy (jesle, mateřské školy). Tak bylo rodině upřeno právo odpovědnosti za 

výchovu dítěte. Děti byly formovány marxistickou ideologií již od raného věku. 

„Výměnou za lidskou svobodu nabízel stát sociální jistoty v podobě stálého 

zaměstnání, bezplatné zdravotní péče, předškolní a školní výchovy, levného školního 

a závodního stravování a plošných sociálních dávek – to vše na poměrně nízké, avšak ještě 

dostačující úrovni.“ (Kovařík,1999, s. 9) Svobodu tak většina obyvatelstva vyměnila za 

sociání jistoty. 

Nový zákon o rodině z roku 1963, na němž se podíleli přední čeští pedagogové, 

psychologové a pediatři, se v době politického uvolnění snažil vrátit rodině její význam, 

důležitost a prvenství mezi výchovnými institucemi. Jako hlavní úloha manželství je zde 

označeno založení rodiny a řádná výchova dětí. Je zde garantována rovnost mezi partnery a 

zdůrazněna úcta k mateřství. Tuto snahu se však nepodařilo plně realizovat v praxi, neboť již 

po roce 1969, v době příchodu normalizace, se posiluje ideologický dozor a jeho působení ve 

vztahu k rodině. 

Z demografického pohledu se období šedesátých až osmdesátých let vyznačuje 

vysokou sňatečností, přičemž věk partnerů vstupujích do manželství je poměrně nízký. 

 

Tabulka č. 4 - Průměrný věk při vstupu do manželství 
rok muži ženy 
1960 25,8 21,4 
1970 24,6 21,7 
1980 24,4 21,7 
1990 24,0 21,4 
2000 28,8 26,4 
2007 30,1 27,4 



2009 30,8 27,9 
Zdroj: ČSÚ - sňatečnost 
 

V tomto období stoupá rozvodovost právě díky nezralosti a nepřipravenosti mladých 

lidí na nové role. 

 

Graf č. 2 - Míra rozvodovosti manželství  v letech 1950 - 2010 

 
 Zdroj: ČSÚ 

 

Více než polovina žen vstupujících do manželství byla v době sňatku těhotná a čtyři 

pětiny mladých rodin žily v bytě jedněch z prarodičů, protože bytová situace v té době byla 

tak složitá, že bylo téměř nemožné pořídit si vlastní byt. „Neujasněný postoj k rodičovství a 

dětem byl mnohdy patrný již před narozením dítěte. V roce 1985 se v tehdejší 

Československé republice dočkalo ze 100 počatých dětí porodu pouze 58; na 100 narozených 

dětí připadlo 73 interupcí, na jednu ženu do 50 let věku připadlo v průměru téměř 1,4 

interupcí.“ (Kovařík, 1999, s. 3) 

 Tento nepříznivý stav se začíná měnit až v roce 1989, kdy se změnila politická 

i společenská situace, která umožnila zveřejnění i doposud umlčovaných hlasů k počatému 

životu, například postoje církve. 

 

4.4  Současnost české rodiny 
 



Po roce 1989 u nás prestiž rodiny zejména jako zázemí pro její členy výrazně stoupla. 

Jsou patrné změny v chování rodin a zatímco některé problémy přetrvávající z minulých let 

vymizely, jiných, neméně významných přibývá. „Nové poměry znamenaly pro rodiny nutnost 

přepracování zavedeného životního stylu. Velice mnoho životních podmínek, rozhodnutí, 

řešení životních problémů a také mnoho zodpovědností přejímal dříve za své občany stát. 

najednou zde byla nejen možnost, ale i nutnost vlastního rozhodování v podmínkách otevřené 

konkurence.“ (Kovařík, 1999, s. 5) 

Některé rodiny tyto nové skutečnosti přivítaly, pro jiné, které byly zvyklé spíše 

pasivně přijímat pravidla a výdobytky minulého režimu, byly spíše stresujícím faktorem. 

Nicméně výše popsané skutečnosti přispěly ke změnám v rodinném chování. Zvyšuje se na 

jedné straně věk mladých lidí při uzavírání manželství. Na druhé straně ubývá sňatků. Klesá 

nejen potratovost, ale i natalita. Postupně se snižuje počet rodinných domácností a roste podíl 

domácností jednotlivců i podíl neúplných rodin, kde žije pouze jeden rodič s dítětem či dětmi. 

Stále více rodin má pouze jedno či dvě děti. 

Mladí lidé mají mnohé možnosti studovat a cestovat a získávat zajímavé zkušenosti 

před uzavřením manželství. Přistupují zodpovědněji k rodičovství a přesouvají ho na pozdější 

dobu. Před založením rodiny zvažují dopady tohoto rozhodnutí na jejich kariérní růst, 

ekonomickou úroveň i na způsob života. Tento neuspokojivý stav odráží dva trendy. Za prvé 

narůstající počet singles ukazuje často realitu odmítání přijmout odpovědnost za rodinu a 

z toho plynoucí omezení. Za druhé vyšší finanční podpora státu svobodným matkám než 

matkám zakotveným v tradiční rodině. 

Další vývoj české rodiny spatřuje Kramulová (2008) ve změně forem rodinného 

soužití. „Forma rodiny v tradičním smyslu mizí, ale ještě není zcela jasné, jak budou vypadat 

formy nové.“ (Kramulová, 2008, s. 43). Sociolog rodiny Ivo Možný tvrdí, že rodinu tvoří 

manželé – rodiče a děti. Pro ostatní typy soužití (bezdětné svazky, partnerství) doporučuje 

označení domácnost. „Proti tomu psycholog Martin Jára či socioložka Kateřina Purkrábková 

se domnívají, že bychom měli při užívání slova rodina připustit, že v praxi přestává platit 

jednota krve a biologických vazeb a vůdčí roli přebírají vazby sociální a emoční.“ 

(Kramulová, 2008, s. 43) Ukazuje se zde rozpor jednotlivých odborníků v chápání termínu 

rodina. Na jedné straně straně je stále rodina zakotvena jako manželství s dětmi a na druhé 

straně se prosazuje pod tímto jakékoliv soužití s dětmi. V těchto terminologických rozporech 

se odráží česká realita akceptující a prosazující čím dál více neformální soužití proti 

formálnímu klasickému pojetí. 



Česká rodina se svým životním stylem bude více přibližovat stylu života rodin ve 

vyspělých západních zemích. Kramulová (2008) cituje slova psychologa Tomáše Nováka, 

specialisty v oblasti manželského a rodinného poradenství: „Rodina bude stále v krizi, ale 

stále hodnotná a nenahraditelná. Bezdětnost nehrozí, spíše odklad porodnosti, ale biologické 

hodiny si alespoň jedno dítě vynutí.“ (Kramulová, 2008, s.43) 

 

4.5 Současná rodina a její vztah k výchově a péči o děti 
 

V současné rodině se značně změnil i přístup k výchově dětí. „V minulosti nemělo dítě 

rodiče jen samo pro sebe. Samo se muselo podřídit potřebám rodiny. Dnes ve výchově 

dominují individuální potřeby dítěte. Rodiče cítí jako svoji povinnost rozvíjet schopnosti a 

dovednosti svých potomků. Podle Heluse (2006) plní funkční rodina vzhledem k dítěti různé 

sociálně psychologické funkce, které ovlivňují jeho úspěšný biologický, psychologický a 

sociální vývoj. Tyto potřeby se v průběhu dětského vývoje mění a prolínají. V následujících 

deseti citátech se vychází z Heluse (2006, s. 149 – 151) 

 

Deset základních funkcí rodiny: 

1. „Rodina uspokojuje základní, primární potřeby dítěte v raných stádiích jeho 

života. 

To znamená zajištění základních biologických potřeb (jídlo, pití, pohodlí, pohybu) 

a raných psychických potřeb (bezpečí, pravidelného životního rytmu, lásky, přiměřeného 

množství a intenzity podnětů). Toto uspokojování je realizováno v rodině za přítomnosti 

stálých osob ve známém prstředí do něhož dítě postupně „vrůstá“. Tyto potřeby nejsou 

uspokojeny ve výchovném prostředí kojeneckých ústavů a nefunkčních rodin. 

 

2. Rodina uspokojuje velice závažnou potřebu organické přináležitosti dítěte. 

Potřebu mít svůj domov, svého člověka (matku, otce), s nímž se dítě může identifikovat. 

Vytváří u dítěte povědomí, že patří do láskyplných a spolehlivých mezilidských vztahů, 

které je prvním impulzem pro touhu integrovat se do společnosti. Při neuspokojování této 

potřeby vznikají zárodky závažných poruch a překážky v osobnostním rozvoji. 

 

3. Rodina skýtá dítěti již od nejútlejšího věku akční prostor, tzn. prostor pro jeho 

aktivní projev, činnou seberealizaci, součinnost s druhými.  



Tedy rodina vytváří rámec „životní osy“, díky kterému se u dítěte vytváří sebepojetí a 

sebepoznávání. Toto se odvíjí na základě nejrůznějších aktivit a interakcí dítěte. 

 

4. Rodina pozvolna uvádí dítě do vztahu k věcem rodinného vybavení. 

Vytváření vztahu k hmotným věcem, kterými je vybavena domácnost dítěte, učit se chápat 

všechny cenné věci jako hodnoty, ke kterým je nutno se chovat a užívat je podle určitých 

pravidel. „V rodině se také dítěti vyčleňují jeho osobní věci, s nimiž se pojí specifické 

radosti, úkoly i možnosti (např. chránit, půjčovat). To napomáhá konstituování další 

důležité životní osy-já mám, resp. my máme.“ (Helus, 2006, s. 150) 

 

5. Rodina výrazně určuje prvopočáteční prožitek sebe sama jako chlapce/dívky. 

Dítě napodobuje vzory, které vidí kolem sebe v rodině a postupně se s nimi identifikuje . 

 

6. Rodina skýtá dítěti bezprostředně působící vzory a příklady. 

„Skrze lásku k otci a matce, vciťování se do nich v nejrůznějších situacích, napodobování 

jejich jednání, přemýšlení o jejich životě se dítě učí vidět v druhém člověku osobnost a 

samo touží být osobností.“ (Možný, 2006, s. 151) Tak jako rodiče chápou své děti, učí se i 

ony chápat a vciťovat se do jiných lidí. 

 

7. Rodina v dítěti zakládá, upevňuje a dále rozvíjí vědomí povinnosti, zodpovědnosti, 

ohleduplnosti a úcty jako něčeho samozřejmého. 

To je neodmyslitelnou součástí života. To se odvíjí na pozadí běžných situací 

odehrávajících se v rodině. 

 

8. Rodina otevírá dítěti příležitost vejít do mezigeneračních vztahů, a tím hlouběji 

proniknout do chápání lidí různého věku, různého založení, různého postavení. 

Rodina začleňuje dítě nejen do vztahů s rodiči, ale i se sourozenci a dalšími členy širší 

rodiny. 

 

9. Prostřednictvím rodičů, prarodičů, starších sourozenců, příbuzných a přátel 

rodina navozuje v dítěti představu o širším okolí, o společnosti a světě. 

Dítě si tak ujasňuje nejrůznější vědomosti, které si dává postupně do souvislostí a vytváří 

si tak představu o světě, který jej obklopuje. Učí se také rozpoznávat co je dobré a od čeho 

je lépe se distancovat. 



 

10. Rodina je dětem a dospělým prostředím, kde se mohou svěřit, očekávat moudré 

vyslechnutí, radu a pomoc – je útočištěm v situacích životní bezradnosti. 

Tato funkce rodiny je důležitá zejména ve školním věku, kdy láska a chápající přístup 

rodiny pomáhá dítěti překonávat případné nezdary. 

4.6 Snahy o zlepšení postavení současné rodiny  
 

Dle dokumentu „Národní koncepce rodinné politiky“, který byl zpracován 

Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2005 a jehož cílem je posílit pozici rodiny ve 

společnosti byly formulovány cíle rodinné politiky státu  takto: 

 

„Základní cíl: 

Vytvořit všestranně příznivější společenské klima a podmínky pro rodinu, umožňující 

lidem realizovat vlastní životní strategie v naplňování partnerských a rodičovských plánů. 

Respektovat přitom diferencované zájmy a potřeby různých rodinných typů a členů rodin. 

 

Odvozené obecné cíle: 

1.  Posunout vytváření všestranně příznivých podmínek pro rodinu do centra trvalé 

pozornosti politické i správní reprezentace země. 

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. 



Odvozené specifické cíle: 

1.  Koncipovat rodinnou politiku tak, aby rodiny mohly mít tolik dětí, kolik si přejí, 

a v době, kterou si zvolí. 

2 Minimalizovat handicapy dětí vyrůstajících v ekonomicky a sociálně oslabených či 

neúplných rodinách podpůrnými opatřeními tak, aby se jejich životní šance v oblasti 

vzdělávání, uplatnění na trhu práce a ve společnosti jen minimálně odlišovaly od jejich 

vrstevníků, kteří vyrůstají v ekonomicky i sociálně silných rodinách. 

3.  Vytvářet rodičům vhodné podmínky pro skloubení nároků trhu práce s nároky péče o 

nezaopatřené děti a nesoběstačné členy rodiny.“ (Národní koncepce rodinné politiky, 

2005, s. 9)  

 

 Východiskem pro tento dokument byla Národní zpráva o rodině z roku 2004. 

V Národní koncepci rodinné politiky jsou opatření pro ozdravění a posílení pozice rodiny 

v současné společnosti rozpracovány pro dlouhodobý časový horizont a zde předložená 

koncepce prorodinné politiky pojímá všechny oblasti rodinného života. 



5. Úloha a poslání prarodičů 
 

 

 Prarodičovství je životní rolí, která je spjata se zralým středním věkem či raným 

stářím. „Je to životní úsek, kdy prarodiče mohou přispět svými zkušenostmi a životním 

optimismem k výchově a formování osobnosti vnoučat a pravnoučat. Ne každému je této 

milosti dopřáno. Zralý věk i počátek raného stáří dokáže u žen probouzet mateřské pudy a city 

a u mužů projev rytířskosti a ochranářství.“ (Strašíková, 2004, s. 38) Stát se aktivním 

prarodičem znamená novou zainteresovanost a potřebnost ve své rodině. Je to spolupodílení 

se na výchově a socializaci další generace vyrůstající v rodině, je to vkládání nových nadějí 

do svých vnoučat a příležitost předávat dál své životní zkušenosti. U vnoučat hledají 

prarodiče shodné rodinné rysy, jak vizuální tak povahové. 

 „Zlatá doba babičkovství a dědečkovství nastává po padesátce. Zde se naplňuje ještě 

jednou potřeba otevřené budoucnosti, o níž mluví Matějček: zavřená budoucnost by 

znamenala zoufalství…. Člověk více či méně uvědoměle touží mít důkaz o pokračování toho, 

co je z nás zrozeno, a to i jako pokračování našeho tvořivého díla výchovy.“ (Říčan, 1990, s. 

354). 

 Podle Strašíkové (2004) jsou prarodiče pro svá vnoučata těmi, kdo jim dodává odvahu 

při postupném osamostatňování a překonávání překážek. Pro prarodiče jsou vnoučata novou 

náplní života a zmírňují „nostalgii z pocitu prázdného hnízda“. Dětství bez milujících 

prarodičů je pro dítě ochuzením. A co dalšího tedy přinášejí babičky a dědečkové svým dětem 

a vnoučatům? Mají na ně více času, mohou být pro ně oporou i důvěrníkem, mohou použít 

své nemalé zkušenosti při pomoci vnoučeti vyrovnávat se s každodenní realitou a při 

objasňování nových poznatků i dovedností. Mohou v případě nutnosti zastoupit rodiče a jsou 

většinou připraveni zaskočit, když bude potřeba při zajištění času prázdnin, volnočasových 

aktivit nebo opatrování vnoučete v době nemoci.  

 Matějček (2003, s. 33) kromě toho zdůrazňuje že: „prarodiče jsou první záchrannou 

sítí, která nastupuje, když v rodině něco nefunguje. Když se dostane do těžkostí, a to jakkoliv. 

Ať je to rozvod, ať jsou to finanční potíže, výchovné problémy s dětmi nebo třeba stavba 

domu.“ 

 V neposlední řadě jsou prarodiče vzhledem k svým vnoučatům těmi, kteří 

je seznamují s historií prostřednictvím vyprávění o vlastním dětství i o životě minulých 

generací rodiny. Děti tak získávají nejen vědomí identity se svou rodinou, ale i kontinuity 



času. Často také bývají prarodiče prvními, kteří seznamují vnoučata s problematikou víry a 

pomáhají jim získávat náboženské základy. „Jsou schopni více než kdo jiný zprostředkovat 

vnoučatům vhled do čas od času tabuizované oblasti, jíž je náboženství a poslání církve, které 

mají neoddiskutovatelnou spoluodpovědnost za vývoj společnosti. Zároveň mají příležitost 

obohatit svá vnoučata o znalost nestárnoucích nadčasových biblických příběhů, které mohou 

být zdrojem životní síly i kuželem světla, zaměřeným na podstatu smyslu života.“ (Strašíková, 

2004, s. 45) 

 Vše co bylo popsáno výše mohou prarodiče zažívat za předpokladu, že jsou na tuto 

roli připraveni, a že se s ní ztotožňují. V některých případech může být prarodičům 

znemožněno naplnění této role, neboť vztahy panující v rodině jsou narušené a děti brání 

prarodičům ve styku s vnoučaty. Ve všech těchto případech nebývá ochuzena jen nejstarší 

generace, ale i obě generace zbývající, tedy děti i vnoučata.  

Matějček (1997) se pokusil roztřídit typy prarodičů podle chování do pěti skupin: 

1. Vládci – to jsou ti prarodiče, kteří si i přes svůj pokročilý věk udržují v rodině takový 

respekt, že se jim ostatní neopovažují otevřeně oponovat. Při tom nemusí mít vždy 

pravdu. 

2. Protektoři – jsou ti prarodiče, kteří si vytkli za další životní cíl neustálé ochraňování a 

péči o svá vnoučata, nekritický pohled na ně často přetrvává až do věku dospívání. 

3. Obětavci – nelitují svých sil a financí, aby se vnoučata měla co nejlépe. Při tom 

nezasahují do výchovy rodičů, jen se snaží co nejlépe uspokojit všechny možné 

potřeby svých vnoučat. 

4. Žijí nový život – většinou mladí prarodiče, kteří jsou zároveň ještě rodiči dalších 

nezletilých dětí, kterým dávají přednost před vnoučaty. Další skupinou jsou ti, kteří se 

necítí na tuto roli zralí. 

5. Opuštění – jsou ti prarodiče, o které rodiny jejich dětí příliš nestojí, mají s nimi pouze 

sporadické styky a nestojí o to trávit s nimi svůj čas. Tito prarodiče nemohou 

prakticky svá vnoučata vídat ani je vidět vyrůstat.  

 

Ne každý dědeček a babička se chovají podle popsaného modelu. To, jak velká bude 

účast prarodiče na výchově a vývoji dítěte rozhoduje mnoho dalších aspektů. Záleží na věku, 

ve kterém se jedinec stává prarodičem i na povaze a schopnosti přizpůsobit se novým 

situacím, Důležité je zdraví, fyzická kondice, pracovní vytíženost i ochota obětovat této roli 

čas i energii. 



Je zřejmé, že v dnešní době, kde převládá rodinné uspořádání v němž žije mladá 

rodina a prarodiče odděleně, nemá většina dědečků a babiček každodenní kontakt se svými 

vnoučaty. 

 Ve funkční rodině, kde navíc panují mezi generací rodičů a prarodičů příznivé 

mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře a úctě je úloha babiček a dědečků ve výchově 

a socializaci dítěte neopominutelná. Stejně, jako každé dítě potřebuje všestrannou péči rodičů, 

tak je pro jeho příznivý vývoj důležitá pravidelná přítomnost prarodičů. Prarodiče jsou totiž 

pro vnoučata velmi důležitými osobami. 

V době pokročilého stáří prarodičů se stává stále častěji smutnou realitou „že péče o 

staré a nemocné členy rodiny se přesunula z domácností do veřejných institucí. Babičky a 

dědečky přemisťujeme do domovů důchodců a pečovatelských ústavů. V České republice 

umírá 90% lidí v nemocnicích nebo starobincích – to znamená mimo domov. Přitom si to 

80% z nich nepřeje a naopak by uvítali, kdyby mohli zemřít doma, v prostředí, které znají a 

mezi svými blízkými. Aby je u toho někdo držel za ruku. Nemoc, stáří a smrt jsou problémy, 

kterých se rádi zbavujeme, protože jaksi nepatří do našeho umělého světa. Dříve sice byly 

těžkou, ale přirozenou součástí života, dnes se jich bojíme a využíváme každé příležitosti, 

abychom se jim vyhnuli.“ (Herman, 2008, s. 103) 

  



6. Tradice a rituály v rodin ě a mateřské škole 
 

 

6.1 Tradice a rituály v rodin ě 
 
 Způsob života rodiny - a tedy i dítěte – je vázán na množství různých faktorů. Záleží 

na velikosti rodiny, na vzdělání, na hodnotovém systému, sociokulturní úrovni, na věkovém 

složení jejích členů, zaměstnání, zájmech i aktivitách. Způsob života průměrné české rodiny 

má však ještě další specifikum.Většinou se značně liší od života rodin v západoevropských 

zemích či USA, kde nejenže děti svou výchozí rodinu opouštějí většinou daleko dříve než je 

zvykem u nás, ale i pozdější vztahy „jsou formální a zbavené intimní emocionality. Rodina se 

sice schází o významných svátcích, jako je například Den díkůvzdání, ale to je něco jiného 

než naše Vánoce. Neodpovídalo by tam dobrým mravům, aby se rodiče pletli mladým do 

života ani aby mladí od rodičů žádali radu, pomoc, zastání, ba asi ani finanční podporu. Ulevit 

si u rodičů ze svých životních těžkostí je něco nepatřičného. Jestliže takto je tomu ve vztahu 

rodičů a dětí, jakmile se osamostatní, natož když mají své vlastní děti, je tomu tak i ve vztahu 

k prarodičům. 

Naproti tomu v našich rodinách přetrvává něco, co si neseme s sebou jako tradici 

z dob minulých. Je to – domníváme se – určitá soudržnost rodiny, a to zvláště v dobách zlých, 

únik do rodinné intimity a vzájemná citová vázanost rodičů a dětí – a někdy, při oslabení 

onoho středního článku, především prarodičů a dětí.“ (Matějček, 1997, s. 33 a 31) Proto u nás 

stále přetrvává více než jinde vícegenerační rodinné soužití a babička s dědečkem jsou 

emocionálně i jinak silně provázáni s rodinami svých dětí. Snáze pak přecházejí rodinné 

tradice a rituály do dalších generací. 

 Stále se opakující běžné činnosti spojené s jídlem, usínáním, hygienou, které jsou 

vázány na  určité části dne, nazýváme každodenními rituály. „Rituál (z latinského ritualis = 

obřadný) je způsob chování založený na tradičních pravidlech. Lze jej definovat i jako 

„posloupnost jednání, kterou si účastníci nevytvářejí na místě sami“. Pojem je velmi blízký 

pojmům obřad a ceremoniál. Díky své opakovatelnosti slouží rituál k upevnění společenské 

organizace a norem.“ (Wikipedia, 2006). Podle Hartla (2010) je rituál v sociologii ustálený 

model individuálního či skupinového způsobu chování, který je založen na pravidlech 

přijatých v rámci dané sociální skupiny nebo komunity. Autorka přijímá spojení těchto definic 



tak, že chápe rituál jednak jako opakovatelný způsob chování v dané situaci, ale i jako 

posloupnost v čase. 

 Každodenní rituály jsou pro dětskou psychiku rituály nejdůležitějšími. Jejich 

pravidelné provádění je základem, o který se opírá celý denní režim dítěte. Děti tyto rituály 

celkem ochotně přijímají. Opakování činností přináší do jejich života rytmus, který si 

poměrně brzy osvojí a naučí se orientovat, jaká činnost bude následovat. Pochopí také 

stereotyp střídání dne i noci, postupně systém uspořádání týdne i roku. Naučí se předvídat, 

jaká činnost bude v dané chvíli následovat. „Tyto rituály s sebou přinášejí pocit bezpečí 

a jistotu pravidelného životního rytmu. Rytmus nám dává sílu. Vnímáme-li něco, 

co se rytmicky opakuje, učí nás to schopnosti koncentrace.“ (Suchochlebová, 2006, s. 31) 

 Dalšími rituály, které mají v rodinné výchově své místo, jsou rituály rodinné. Tím 

může být průběh společného stolování, chvíle, kdy se rodina schází během dne, večerní četba 

před spaním nebo pravidelné chvíle her, povídání či mazlení se s některým z rodičů. Jsou to 

také individuální zvyklosti, činnosti vztahující se k různým událostem, slavnostem a svátkům 

v průběhu roku či způsob narozeninových oslav, které jsou specifické právě jen pro tuto 

určitou rodinu. Tyto rituály dávají dítěti pocit identity a sounáležitosti se svou rodinou. 

„Opakovanými rituály symbolicky dítěti říkáme: toto je tvůj svět, na který se můžeš 

spolehnout. A také: jsme rádi že jsi.“ (Herman, 2008, s. 119) Zde mají své neodmyslitelné 

místo také prarodiče. „Jsou přirozeně nositeli rodové tradice. Oni jsou pamětníky! A to nejen 

toho co sami zažili, ale i toho, o čem od svých předků a o svých předcích slyšeli. Pamatují si 

nejrůznější rodinné zkazky, humorné příhody i tragédie, anekdoty, věci dobré i zlé. A pro 

vnoučata je to zpravidla bližší, srozumitelnější a i poučnější než mnohé kapitoly ze školní 

učebnice dějepisu.“ (Matějček, 1997, s. 75) 

 Rituály, zvyky a obyčeje vztahující se k různým svátkům v průběhu roku učí dítě 

vnímat střídání ročních období a opakující se běh přírody. Dodržováním národních zvyků 

a lidových obyčejů se vytváří u dítěte i povědomí příslušnosti k národu a rodné zemi. 

 „Pro rodinu je obvykle charakteristické, kdy a jak vstávají jednotliví její členové, jak 

probíhá snídaně a pak všechny další sešlosti kolem rodinného stolu, jak se zdraví jeden 

s druhým, když přijde domů, jak se tráví večery a jak soboty a neděle, jaká pravidla nutno 

zachovávat, o čem se hodně mluví a o čem vůbec ne atd. Dítě tento domácí řád, abychom tak 

řekli, nasává všemi smysly, vžívá se do něho, přijímá jej jako samozřejmou danost. A i když 

později se mu v něm bude mnohé zdát třeba příliš těsné, nesmyslné, nevyhovující jeho 

individualitě a i když si najde svou vlastní cestu a svůj vlastní řád, bude onen původní řád 



rodného domova stále v pozadí. Bude stálou základnou, o níž mnohé další životní 

rozhodování a jednání bude opírat.“ (Matějček, 1986, s.176) 

 Nedostatek zázemí a pocitu bezpečí jsou pocity dítěte, které u něj může absence 

pravidelného denního řádu vyvolat. Výstižně o tomto píše profesor Matějček: „Jestliže však 

v rodině není žádný řád, jestliže se tam denní program neustále mění, lidé přicházejí a 

odcházejí, stále se děje něco nového a převratného, je dítě v situaci diváka zajímavého filmu, 

ale vědomí domova to v něm nevytváří. Souvisí to se sestavou hodnot, které rodina přijímá. 

Je-li na prvním místě jen „užít si“ a uspokojovat okamžité, proměnlivé potřeby, pak snadno 

vznikne ona nestabilita domácího řádu, jak jsme o ní mluvili. A naopak, jestliže rodiče mají 

pevnou soustavu hodnot, jestliže mají určité životní cíle, jestliže vědí, co chtějí, a dovedou pro 

to ledacos z okamžitých požitků obětovat, přispívá to samozřejmě k stabilitě prostředí a tím 

k vytvoření domova pro dítě.“ (Matějček, 1986, s. 177) 

 Prvotně takto o rodině a potřebě pravidelného režimu uvažuje ve svém díle 

Pampaedia i Jan Amos Komenský: „Rodina má být tedy místem radosti a potěšení, místem, 

kde se v dítěti otvírá dychtění po vědění, ale i místem, kde se učí systematicky pracovat a 

postupně se i podřizovat, ukázňovat se. Každá bytost, která se stává člověkem, je 

zdokonalitelná, vzdělavatelná, s právem a povinností být vzdělávána a podněcována ve své 

tvořivé síle.“(Uhlířová, 2003, s. 20) Takto Komenský oslovuje rodiče a učí je respektovat 

potřeby dítěte. „Matka má mít schopnost vcítit se do těchto potřeb, ale zároveň nenásilně 

zvykat dítě určitému řádu.“.(Uhlířová, 2003,s. 20) 

 

6.2 Tradice a rituály v mateřské škole 
 

Denní režim mateřské školy se skládá z pravidelně se opakujících činností, které jsou 

ve svém obsahu pravidelně obměňovány, avšak jejich rámec zůstává stále stejný. Pravidelná 

je doba jídla, pobytu venku, her i odpočinku. Zde vzniká určitý rytmus, který je pro dítě 

známý, předvídatelný a umožňuje mu, cítit se v něm bezpečně. 

V životě mateřské školy jsou během dne dodržovány běžné rituály a každodenně se 

opakující činnosti. Jsou spojovány s pozdravem, realizovaném jako přivítání se s učitelkou, 

dále s komunitním kruhem, v kterém je dětem dán prostor pro vyprávění. Pravidelné jsou také 

rituály spojené s hygienou či samoobslužnými činnostmi. Důležitý je i rituál volby hospodářů, 

který se opakuje každodenně a pro děti je neopominutelný.  



 Své místo mají v prostředí mateřské školy i rituály sváteční, které jsou oslavovány 

společně, jsou jimi například oslavy narozenin, svátků, či společné prožívání dní, 

významných pro jednotlivé děti (např. narození sourozence, příchod nového zvířátka do 

rodiny apod.) 

 V průběhu roku jsou realizovány také oslavy různých svátků a významných dnů. Ve 

spojitosti s nimi jsou připravovány různé sváteční akce, besídky s rodiči, besedy se 

zajímavými osobnostmi nebo výroba předmětů s těmito dny souvisejícími. Jedním 

z nejvýznamnějších rituálů typických pro mateřskou školu je každoroční pasování 

předškoláků. Rituály, svátky a neustále se opakující cyklus roku bývá východiskem pro 

plánování mnohých výchovně vzdělávacích činností.  

 Aby se prostředí v mateřské škole stalo pro dítě příznivým a neohrožujícím, musí se 

zde dítě cítit bezpečně. Podle Hermana (2008) je za vytvoření a udržení takového prostředí 

v mateřské škole zodpovědná učitelka. A právě k tomu jí pomáhají pravidelné činnosti i 

dodržování pravidel, která si dětská skupina sama vytvoří a přijme za své. Velmi důležité jsou 

ustálené tradice, návyky a rituály. 



II.  Empirická část 

 

7.  Metody použité pro výzkum v empirické části  
 

 

V této části práce byly použity tyto výzkumné metody: standardizovaný rozhovor, 

dotazník, fenomenografické interview nad kresbou dítěte, kazuistika. 

„Standardizovaný rozhovor je metoda, shromažďování dat, kdy tazatel postupuje 

podle připraveného textu. Jsou přesně určeny formulace i jejich pořadí. Tazatel k otázkám 

nepřidává vlastní komentář, pouze čte otázky a zaznamenává odpovědi respondenta. Výhodou 

standardizovaného rozhovoru je, že poskytuje všem respondentům stejné podmínky 

k odpovědím a také to, že získané výsledky se dají většinou dobře statisticky zpracovat.“ 

(Horák, Chráska, 1989, s. 130) 

„Dotazník je metoda, která shromažďování dat zakládá na dotazování osob, 

charakterizuje se tím, že je určena pro hromadné získávání údajů.“ (Skalková, 1983, s.86) 

„Fenomenografické interview je metoda, používaná k výzkumu dětských pojetí. Bývá 

často metodou doplňkovou, zejména při analýze dětských prací.“ (Janíková a kol., 2009, s. 

130) 

Kazuistika – „případová studie je výzkumná metoda v empirickém výzkumu, při níž je 

zkoumání podroben jednotlivý případ. Ten je detailně popsán a vysvětlován, takže se dochází 

k takovému typu objasnění, jehož při zkoumání týchž objektů v hromadném souboru nelze 

dosáhnout.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 188) 



8. Předvýzkum 
 

Před započetím vlastního výzkumu provedla autorka předvýzkum, v kterém oslovila 

postupně všechny respondenty z vybraných dvanácti trojgeneračních rodin tj. matky, babičky 

a děti. Všem byla položena stejná otázka a předložen seznam různých svátků i možných 

příležitostí k oslavám. 

 

Otázka: Který z těchto svátků se u vás v rodině slaví? 

 

Vánoce, narozeniny, Velikonoce, svátek sv. Mikuláše, konec školního roku, posvícení, 

jmeniny, narození dítěte, svatba, promoce, Den dětí, svátek sv.Valentýna, křest 

 

Tabulka č. 5 - Vánoce 

respondenti ano ne 

matky 12 0 

babičky 12 0 

děti 12 0 

 

Všichni oslovení respondenti odpověděli, že slaví Vánoce. 

 

Tabulka č. 6 - Velikonoce 

respondenti ano ne 

matky 12 0 

babičky 12 0 

děti 12 0 

 

Všichni oslovení respondenti slaví Velikonoce. 



Tabulka č. 7 - narozeniny 

respondenti ano ne 

matky 12 0 

babičky 11 1 

děti 12 0 

 

Všichni respondenti, kromě jedné z babiček slaví své narozeniny. 

 

Tabulka č. 8 -  svátek sv. Mikuláše 

respondenti ano ne 

matky 12 0 

babičky 10 2 

děti 12 0 

 

Svátek sv. Mikuláše, to znamená oslavu spojenou s Mikulášskou nadílkou slaví všechny 

oslovené děti, matky a deset z dvanácti babiček. 

 

Tabulka č. 9 -  konec školního roku 

respondenti ano ne 

matky 11 1 

babičky 5 7 

děti 12 0 

 

Konec školního roku považují všechny oslovené děti za důvod k oslavě. Matky odpověděly 

kladně v jedenácti případech z dvanácti, babičky jen v pěti případech. 

 

Tabulka č. 10 - posvícení 

respondenti ano ne 

matky 5 7 

babičky 6 6 

děti 3 9 

Názory na tento svátek se různí, posvícení se slaví asi v polovině oslovených rodin, děti si 

existenci této oslavy doma uvědomují jen ve třech případech z dvanácti. 



 

Tabulka č. 11 - jmeniny 

respondenti ano ne 

matky 12 0 

babičky 12 0 

děti 10 2 

 

Všichni z oslovených respondentů považují jmeniny za důvod k oslavě, pouze dvě babičky 

odpověděly negativně. 

 

Tabulka č. 12 -  narození dítěte 

respondenti ano ne 

matky 12  

babičky 12  

děti 6 6 

 

Babičky a matky odpověděly ve všech případech kladně, polovina dětí si ale myslí, 

že narození dítěte není důvod k oslavě. 

 

Tabulka č. 13 - svatba 

respondenti ano ne 

matky 12 0 

babičky 12 0 

děti 12 0 

 

Svatba je pro všechny oslovené oslavou. 



Tabulka č. 14 - promoce 

respondenti ano ne 

matky 5 7 

babičky 5 7 

děti 3 9 

 

Promoce slaví pět matek i babiček z dvanácti (jsou ze stejných rodin). Tři děti z dvanácti 

věděly co promoce je a domnívají se, že je to významný den, který se oslavuje. 

 

Tabulka č. 15 - Mezinárodní den dětí 

respondenti ano ne 

matky 12 0 

babičky 8 4 

děti 12 0 

 

Všechny maminky i děti oslavují Mezinárodní den dětí, čtyři z dvanácti babiček nepovažují 

tento den za den slavnostní. 

 

Tabulka č. 16 - Den sv. Valentýna 

respondenti ano ne 

matky 4  

babičky 0  

děti 3  

 

Převzatý svátek zamilovaných, Den svatého Valentýna není pro většinu respondentů důvodem 

k oslavám. Ve čtyřech případech jej slaví matky a ve třech případech si jeho existenci 

uvědomují děti, vždy z rodin, kde je to důvod k oslavám i pro matku. Babičky tento svátek ve 

všech případech odmítají. 



8.1 Grafické znázornění výsledku šetření 
 
Graf č. 3 - Odpovědi matek 
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Graf č. 4 - Odpovědi babiček 
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Graf č. 5 - Odpovědi dětí 
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9. Vlastní průzkum 

9.1 Interview realizované s respondentkami - matkami 

9.1.1 Výběr a charakteristika zkoumaného vzorku 
 

Interview bylo realizováno s dvanácti respondentkami – matkami. Výběr výzkumného 

vzorku se odvíjel od takových kritérií, aby byla zaručena co největší homogennost. 

Všechny žijí v trojgeneračních rodinách, v Praze, Hloubětíně. (viz. Charakteristiky 

jednotlivých rodin, příloha č.2). Jejich děti docházejí do stejné mateřské školy a autorka je 

jejich učitelkou. 

 

Stanovená kritéria: 

1. Trojgenerační soužití rodiny 

2. věk dítěte – poslední ročník před nástupem do ZŠ 

 

Respondentky mají rozdílné vzdělání, věk, počet dětí i uspořádání rodinných poměrů. 

 

Tabulka č. 17 - věk respondentek matek: 

 27 - 30 let 2 16,7% 

 31 - 34 let 4 33,3% 

 35 - 38 let 4 33,3% 

 39 - 45 let 2 16,7% 

celkem 12 100% 

.  

Tabulka č. 18 - dosažené vzdělání respondentek: 

Neúplné střední 3 25% 

Úplné střední 5 41,7% 

vysokoškolské 4 33,3% 

celkem 12 100% 

 



Tabulka č. 19 - počet dětí v rodinách respondentů: 

Počet dětí Počet rodin % 

1 dítě 4 33,3% 

2 děti 6 50% 

3 děti 0 0% 

4 děti 1 8,35% 

5 dětí 1 8,35% 

celkem 12 100% 

 

Tabulka č. 20 - prarodiče žijící ve společné domácnosti s mladou rodinou jsou rodiči: 

otce 4 33,3% 

matky 8 66,7% 

celkem 12 100% 

 

Vlastní průzkum byl realizován formou strukturovaného rozhovoru. Jednotlivé rozhovory 

se uskutečnily v totožných podmínkách v domácnostech všech respondentek. Rozhovory 

probíhaly v období od 1. 10. do 15. 12. 2011. Doba trvání jednotlivých rozhovorů se 

pohybovala okolo šedesáti minut. Pro doplnění informací o jednotlivých rodinách 

respondentů, přikládá autorky stručné případové studie – kazuistiky. (Příloha č. 2) 

 

9.1.2 Výsledky interview realizovaného s matkami 
 

Otázky, které zde byly položeny v totožném pořadí měly vést ke zjištění, jakým 

způsobem probíhají oslavy vánočních svátků ve zkoumaných rodinách, jaké tradice a 

zvyky zde převládají, a jaká je podoba vzájemného soužití v nich, z pohledu matek.  



Otázky, které zde byly prezentovány, jsou zde předloženy v následujícím pořadí: 

1. Způsob, jakým se u vás odvíjejí oslavy vánoc vycházejí spíše z vašich 

zkušeností z dětství, ze zkušeností vašeho partnera nebo jste vytvořili 

způsob vlastní? 

2. Udržujete děti ve víře v existenci Ježíška? 

3. Které části vánočních příprav se u vás účastní děti a které mají před nimi 

být utajeny? 

4. Kdy jste během Vánoc s prarodiči? 

5. Jakou roli mají prarodiče při realizaci vánočních oslav ve vaší rodině? 

6. Žije – li mladá rodina pod jednou střechou s prarodiči, v čem je její život 

touto situací ovlivňován pozitivně a čím negativně? 

7. Předpokládám, že prarodiče často hlídají svá vnoučata. Rozcházejí se vaše 

výchovné názory s jejich či ne? 

8. Popište situaci, kdy by podle vás mohlo dojít k mezigeneračnímu 

výchovnému střetu. 

9. Domníváte se, že generace vašich rodičů zdůrazňovala kolem vánoc jiné 

hodnoty než generace dnešních rodičů? 

10. Jak je to u vás? 

 

Otázka č. 1:  

„Způsob, jakým se u vás odvíjejí oslavy vánoc vycházejí spíše z vašich zkušeností z dětství, 

ze zkušeností vašeho partnera nebo jste vytvořili způsob vlastní?“ 

 

Tabulka č. 21 - Způsob, jakým se u vás odvíjejí oslavy vánoc vycházejí spíše z vašich 

zkušeností z dětství, ze zkušeností vašeho partnera nebo jste si vytvořli způsob vlastní? 

Ze zkušeností matky 5 42% 

Kombinace těchto 

způsobů 

4 33% 

Zcela nový způsob 2 17% 

Ze zkušenosti otce 1 8% 

Ze získaných odpovědí vyplývá, že v celých padesáti procentech vychází způsob 

vánočních oslav z tradic rodin, ze kterých oba manželé pocházejí. Markantní je převaha vlivu 



rodiny matky – 42%, zatímco vliv rodiny otce převažuje pouze v 8% případů. 17% 

dotazovaných si vytvořilo zcela nový způsob oslavy vánočních svátků, který nemá kořeny 

v tradicích rodin, z kterých oba partneři pocházejí. V 33% se jedná o různé modifikace oslav 

složených z tradic rodin otce a matky, někde s rituály nově vznikajícími či přenesenými do 

rodin z okruhu přátel. 

 

Otázka č. 2 

„Udržujete děti ve víře v existenci Ježíška?“ 

 

Tabulka č.22 - udržujete děti ve víře v Ježíška? 

ano 11 91,7% 

ne 1 8,3% 

 

V existenci Ježíška, udržují své děti rodiče v 91,7% případů. Jen jedna rodina dodržuje 

odlišnou tradici, jedná se o věřící rodinu, která slaví vánoce hlavně jako oslavu narození 

Ježíše, a dárky, které i zde jsou pro děti překvapením, si dávají z lásky, aby udělali radost 

svým blízkým. 

 

Otázka č. 3 

„Které části vánočních příprav se u vás účastní děti a které mají před nimi býti uchovány 

v tajnosti?“  



Tabulka č.23 - Které části vánočních příprav se u vás účastní děti a které mají před nimi býti 

uchovány v tajnosti? 

Utajované přípravy Přípravy realizované spolu s dětmi 

Výběr 

dárků 

12 100% Pečení cukroví 9 75% 

Zdobení 

stromku 

3 25% Zdobení 

stromku 

9 75% 

Zabíjení 

kapra 

1 8,3% Úklid a 

výzdoba 

8 66,6% 

 

Dvě třetiny respondentek svými slovy dokládá, že se děti významnou měrou podílejí 

na vánočních přípravách a ve všech rodinách je zachovávána atmosféra tajemnosti spojená 

alespoň s přípravou a výběrem vánočních dárků. 

 

Otázka č. 4 

„Kdy jste během vánoc s prarodiči, s kterými společně žijete?“ 

 

Tabulka č. 24 - Kdy jste během vánoc s prarodiči, s kterými společně žijete? 

Štědrovečerní 

večeře 

8 66,6% 

Celé vánoční 

svátky 

4 33,3% 

Štědrý den 

jindy 

 

3 25% 

vůbec 1 8,3% 

Pouze jiný 

svátek 

vánoční 

0 0% 

  

Z odpovědí respondentek jasně vyplývá, že více než dvě třetiny trojgeneračních rodin 

tráví tyto sváteční chvíle pospolu. Další čtvrtina tráví s rodiči jiné chvíle během Štědrého dne 

tak, jak je v těchto rodinách zažitou zvyklostí. Pouze v jednom případě jsou důvodem 



k rozdělení rodiny během vánoc vážné neshody, které jsou výsledkem problémů v soužití 

v celém roce. 

 

Otázka č. 5 

„Jakou roli mají prarodiče při realizaci vánočních oslav ve vaší rodině? 

 

Tabulka č. 25 - Jakou roli mají prarodiče při realizaci vánočních oslav ve vaší rodině? 

Podílí se průběžně zásadní 

měrou na většině příprav 

5 41,6% 

Podílí se částečně 5 41,6% 

Nepodílí se vůbec 2 16,6% 

 

 V necelé polovině odpovědí respondentky přiznávají svou pomocnou roli při realizaci 

rodinných vánoc, to v podstatě znamená, že nadále prarodiče připravují vánoce pro všechny 

obdobným způsobem, jako když byly jejich děti malé, s tím rozdílem, že se rodina rozrostla o 

vnoučata. Dalších pět rodin se na míře účasti při přípravách Vánoc domlouvá a organizace 

vychází spíše z přání mladé rodiny. Rodiče i prarodiče přijímají změnu své role. Ve dvou 

případech se obě generace připravují na Vánoce zcela nezávisle a také je tak oslavují. 

 

Otázka č. 6 

„Žije – li mladá rodina pod jednou střechou s prarodiči, je její život touto skutečností 

ovlivňován pozitivně či negativně?“ 



Tabulka č.26 - Žije – li mladá rodina pod jednou střechou s prarodiči, je její život touto 

skutečností ovlivňován pozitivně či negativně? 

Uvědomuje si pozitiva i 

negativa 

6 50% 

Spíše pozitivně 5 41,7% 

Spíše negativně 1 8,3% 

 

Z odpovědí respondentek vyplývá, že celá polovina z nich si uvědomuje pozitiva i 

negativa společného soužití. Pět respondentek vnímá trojgenerační soužití spíše pozitivně a 

jen u jedné respondentky převažují negativa ve vnímání takového uspořádání. 

 

Otázka č. 7 

Předpokládám, že prarodiče často hlídají svá vnoučata. Rozcházejí se vaše výchovné názory 

s jejich? 

 

Tabulka č. 27 - Předpokládám, že prarodiče často hlídají svá vnoučata. Rozcházejí se vaše 

výchovné názory s jejich? 

Rozcházejí v maličkostech 6 50% 

Nerozcházejí vůbec 5 41,7% 

Rozcházejí se zásadně 1 8,3% 

 

  Předpoklad, že prarodiče často hlídají svá vnoučata se ukázal jako správný. Je patrná 

poměrně zásadní shoda výchovných názorů matek s výchovnými názory generace babiček. 

Pouze v jednom případě z dvanácti přiznává respondentka závažné rozdíly v nahlížení na 

výchovu dětí. Z toho vyplývá, že matky většinou do svých rodin přenášejí podobné výchovné 

přístupy, jaké byly obvyklé při jejich výchově. 

 

Otázka č. 8 

„Popište situaci, kdy by podle vás mohlo dojít k mezigeneračnímu výchovnému střetu?“ 

Tabulka č. 28 - Popište situaci, kdy by podle vás mohlo dojít k mezigeneračnímu 

výchovnému střetu? 

Nevím nemůže se to stát 5 41,7% 



Kvůli jídlu 2 16,7% 

Kvůli nedodržování 

výchovných pravidel daných 

mladými rodiči 

1 8,3% 

Navádění dítěte proti rodiči,  1 8,3% 

Přílišná přísnost prarodičů 1 8,3% 

Přílišná benevolence 

prarodičů 

1 8,3% 

Ohrožení bezpečnosti a 

zdraví dítěte 

1 8,3% 

 

Necelá polovina dotazovaných se domnívá, že ve vztazích mezi nimi a prarodiči 

k mezigeneračnímu výchovnému střetu nemůže dojít. Dvě matky míní, že důvodem ke střetu 

by mohly být odlišné názory na stravování dětí a v dalších případech se odpovědi liší podle 

různorodých zkušeností dotazovaných. Další zde zmiňované důvody možného výchovného 

střetu jsou nedodržování výchovných pravidel stanovených mladými rodiči ze strany 

prarodičů, navádění dítěte proti rodičům, ohrožení bezpečnosti a zdraví dětí jednáním 

prarodičů a přílišná přísnost či přílišná benevolence prarodičů vůči vnoučatům.  

 

  

Otázka č. 9 

„Domníváte se, že generace vašich rodičů zdůrazňovala kolem vánoc jiné hodnoty 

než generace dnešních rodičů? Jaké je to u vás?“ 



Tabulka č. 29 - Domníváte se, že generace vašich rodičů zdůrazňovala kolem Vánoc jiné 

hodnoty než generace dnešních rodičů? 

Hodnoty jsou stále stejné 6 50% 

Jsou odlišné 4 33,3% 

nevím 2 16,7% 

 

 Celá polovina respondentek se domnívá, že hodnoty týkající se Vánoc zůstávají 

v jejich rodinách stále stejné. Ve čtyřech případech dotazované  matky míní, že se tyto 

hodnoty mění a dvě respondentky neuměly na otázku odpovědět.  

 

Tabulka č. 30 - Jaké je to u vás? 

Hodnoty vnímáme stejně 10 83,4% 

Vnímání hodnot je odlišné 1 8,3% 

nevím 1 8,3% 

 

 Z odpovědí na druhou část otázky vyplývá, že většina respondentek (83,4%) vnímá 

hodnoty týkající se vánoc v jejich rodinách stejně, jako generace jejich rodičů. Jen jedna 

z respondentek odpověděla, že vnímá tyto hodnoty odlišně. Jedna z dotazovaných neuměla na 

otázku odpovědět. 

 

9.1.3 Závěr – vyhodnocení výsledků interview 
 

V této kapitole shrnuje autorka závěry vyplývající ze strukturovaného rozhovoru 

s respondentkami matkami a doprovází je komentářem. 

Respondentky obsahem svých odpovědí potvrdily, že rodinné tradice jsou ve velmi 

bohaté škále transformovány do života dalších generací. V naprosté většině rodin jsou také 

současné oslavy vánočních svátků zásadním způsobem ovlivněny způsobem oslav, tradicemi 

a zvyky rodin, z kterých současní rodiče pocházejí.  

 Jako nejrozšířenější a nejoblíbenější tradicí přecházející z generace na generaci 

je udržování dětí v atmosféře tajemna okolo nadělování vánočních dárků, tradici víry 

v existenci Ježíška jako bytosti, která přináší pod vánoční stromek dárky.  Tento zvyk 

k Vánocům neodmyslitelně patří a pouze jedna ze zkoumaných rodin jej nedodržuje. V této 



rodině si její členové nadělují také dárky, ale prezentují je jako výraz lásky a úcty k tomu, 

kterého obdarovávají. Vánoce jsou pro ně obdobím, kdy oslavují výročí Ježíšova narození. 

 Dále z výsledků šetření vyplynulo, že většinou se ve vícegeneračních rodinách na 

přípravě vánočních oslav podílejí všichni členové rodiny, včetně dětí. Vánočním přípravám je 

ve většině sledovaných rodin věnována velká pozornost a děti jsou vychovávány k dodržování 

rozličných vánočních tradic a rituálů. Na přípravách společné oslavy vánoc se prarodiče 

nepodílejí vůbec pouze ve dvou rodinách, a to v rodině, kde kvůli špatným mezilidským 

vztahům vánoce společně neslaví a v rodině, kde oslava vánoc probíhá odděleně z toho 

důvodu, že mají takový zvyk. 

Ve všech šetřených rodinách je před dětmi utajována příprava vánočních dárků. Ve 

třech případech je před dětmi tajné i zdobení vánočního stromk. Jedna respondentka míní, že i 

zabíjení vánočního kapra je obyčejem, který by měl být před dětmi utajen a v jejich rodině se 

před očima dětí neodehrává. 

Naproti tomu se děti ve většině z dotázaných rodin podílejí na pečení vánočního 

cukroví, zdobení stromku, výzdobě domácnosti a předvánočním úklidu.  

V trojgeneračních rodinách, které žijí společně, je tendence sdílet společně chvíle 

spojené s oslavami vánoc. Zejména při stěžejních momentech této oslavy, kterými jsou 

štědrovečerní večeře a okamžiky u vánočního stromku spojené s rozdáváním dárků a jinými 

tradicemi. Takto se oslavy odehrávají ve dvou třetinách mladých rodin, kdy se s prarodiči 

schází u štědrovečerní večeře a sdílí s nimi nejvýznamnější chvíle vánoc. Ve třech případech 

se mladé rodiny s prarodiči, s kterými společně žijí, scházejí na Štědrý den odpoledne, či k 

posezení po večeři, kterou si připravují zvlášť. V jedné z rodin se prarodiče s mladými 

neschází vůbec, protože vzájemné vztahy jsou špatné a soužití velmi problematické. 

Postoj respondentek k rodinnému uspořádání, ve kterém žijí, a které je ovlivněno 

blízkým soužitím s generací rodičů byl vesměs kladný. Odhaluje nahlížení mladých matek na 

tento způsob soužití a schopnost tolerance i respektu ke starší generaci. Právě tento způsob 

soužití je pro téměř polovinu matek přínosný. Oceňují zejména tolerantnost prarodičů, 

vzájemnou výpomoc, ochotu prarodičů pomoci při hlídání vnoučat a v neposlední řadě 

spolupodílení se na nákladech spojených s provozem domácnosti či údržbou domu a zahrady. 

Z odpovědí šesti matek, které na společném bydlení nacházejí jak negativa tak pozitiva 

vyplývá, že největším přínosem pro ně je zajištění hlídání dětí, nejvíce zmiňovanými negativy 

jsou ztráta soukromí a neochota prarodičů nechat generaci dětí zasahovat do rozhodování, 

které ovlivňuje život obou rodin, jako jsou úpravy domu a zahrady. Dle slov matek je 



rozhodující slovo na straně prarodičů. Jen v jedné z odpovědí jasně převažují negativa, a to je 

ovlivněno narušenými mezilidskými vztahy mezi oběma generacemi.  

Ve většině rodin nedochází zpravidla k mezigeneračním střetům a nejsou zde zásadní 

rozdíly v názoru na výchovu dětí. Možný důvod takového konfliktu byl respondentkami 

označen v pěti případech jako nemožný v dalších sedmi se jako důvod možného střetu 

objevily odlišné názory okolo jídla, výchovných pravidel, přílišné přísnosti či benevolenci 

prarodičů, nejzávažnějším důvodem se autorce jeví zpochybňování jednání a rozhodnutí 

rodičů ze strany prarodičů. 

 

Další informací, kterou se autorka snažila zjistit je, jak rozdílně či stejně vnímají 

respondentky pojem hodnota a jak cítí proměny tohoto pojmu s ohledem na příchod dalších 

generací a vývoj ve společnosti. Polovina respondentek je přesvědčena, že se hodnoty týkající 

se vánoc nemění, dvě respondentky si myslí, že se hodnoty mění a dvě neumí na tuto otázku 

odpovědět. Je zřejmé, že pojem hodnota může znamenat pro každou z dotazovaných matek 

odlišné věci. Zatímco dvě z matek hovoří o duchovních hodnotách, jiná z respondentek míní, 

že se za čas dospívání další generace změnila hodnota trička kupovaného jako vánoční dárek.  

Ač se v první části otázky čtyři respondentky domnívají, že předešlá generace obecně 

uznávala okolo vánoc odlišné hodnoty než generace dnešní, přesto deset matek odpovídá na 

stejnou otázku ve spojitosti s vlastní rodinou, že jsou vyznávány stále stejné hodnoty. Tato 

skutečnost by mohla ukazovat na to, že ač si respondentky uvědomují neustálé změny 

probíhající ve společnosti, v prostředí své rodiny si i nadále uchovávají tradice a rituály, které 

jim přinesly předchozí generace. Nejvíce se v odpovědích objevují pojmy jako pospolitost, 

společná oslava, klid a pohoda, vzájemná láska i hodnoty duchovní.  

 Ze získaných odpovědí matek se jeví soužití v oslovených trojgeneračních rodinách 

jako spíše přínosné pro všechny tři generace. Zdá se, že všichni členové rodin mají v tomto 

uspořádání smysluplné role, které naplňují jejich životy a jsou prospěšné ostatním 

příslušníkům rodiny.  

 

9.2 Interview realizované s respondentkami - babičkami 
  

9.2.1 Výběr průzkumného vzorku 
 



Výzkumný vzorek tvořily babičky, žijící ve výše zmiňovaných trojgeneračních 

rodinách (charakteristiky jednotlivých rodin viz. Příloha č. 1). 

Věkové složení respondentek se pohybuje od 54 do 70 let. Rozhovory proběhly 

v jedenácti případech v domácnostech respondentek s jednou z babiček se rozhovor 

uskutečnil v prostorách mateřské školy. Rozhovory byly realizovány v období od 15. 10. 

do 18. 12. 2011. Jednotlivá interview trvala třicet až padesát minut. 

 

Tabulka č. 31 - Věk respondentek – babiček 

54 - 60 let 3 25% 

 60 - 65 let 6 50% 

 65 - 70 let 3 25% 

 

Respondentkám - babičkám byly ve strukturovaném rozhovoru položeny tyto otázky 

v tomto pořadí: 

1. Změnily se oslavy vánoc ve vaší rodině v současnosti, kdy je připravuje 

generace vašich dětí? Pokud ano, jakým způsobem? 

2. Pociťujete změnu své role a pozice? V čem spatřujete největší hodnotu 

vánoc? 

3. Zprostředkováváte tyto hodnoty vnoučatům? Máte k tomu dostatečné 

možnosti? 

4. Podílíte se na přípravách oslav vánočních svátků ve vaší rodině? 

5. Které vánoční rituály přešly z vašeho dětství do oslav ve vaší rodině když 

byly děti malé? Které z těchto rituálů přijaly za své i vaše děti a realizují je 

v současnosti v rámci vánočních oslav? 

6. V čem vám život s mladou generací pod jednou střechou přináší pozitiva a 

v čem vidíte negativa tohoto soužití? 

7. Pomáháte při výchově svých vnoučat? Jaké máte možnosti je výchovně 

ovlivňovat a při jakých příležitostectech? 

 

9.2.2 Výsledky šetření 
 

Otázka č. 1 



„ Změnily se oslavy vánoc ve vaší rodině v současnosti, kdy je připravuje generace vašich 

dětí?“ 

 

Tabulka č. 32 - Změnily se oslavy vánoc ve vaší rodině v současnosti, kdy je připravuje 

generace vašich dětí? 

ano 4 33,3% 

ne 8 66,7% 

 

V osmi případech z dvanácti zůstávají oslavy vánoc stejné, jako v době, kdy dnešní rodiče 

byli dětmi. Ve čtyřech případech se oslavy změnily. 

 

Otázka č. 2 

„Pociťujete změnu své role a pozice?“ 

 

Tabulka č. 33 - Pociťujete změnu své role a pozice? 

ano 8 66,7% 

ne 4 33,3% 

 

Osm z dvanácti dotazovaných respondentek odpovědělo, že pociťuje změnu své pozice. 

Tuto otázku doplňuje ještě další: „V čem spatřujete největší hodnotu vánoc?“  

Výsledek nelze vzhledem k její otevřenosti kvantitativně vyjádřit. Odpovědi se nápadně 

podobaly odpovědím respondentek matek, které odpovídaly na otázku také. Tedy hodnotu 

vánoc spatřuje většina babiček nejvíce ve společném setkávání, štěstí ze společné lásky a 

zdraví, pospolitosti, radosti z vnoučat u stromečku, dvě respondentky spatřují největší 

hodnotu vánoc v připomínce narození Ježíše a hodnotách duchovních. Dvě z respondentek 

nevěděly, jak na tuto otázku odpovědět. 

 

Otázka č. 3 

„Zprostředkováváte tyto hodnoty vnoučatům? Máte k tomu dostatečné možnosti?“ 

 

Tabulka č. 34 - Zprostředkováváte tyto hodnoty vnoučatům? Máte k tomu dostatečné 

možnosti? 

ano 10 83,4% 



ne 2 16,6% 

 

Odpovědi jsou v deseti případech kladné a respondentky se domnívají, že mají dostatek 

možností ovlivňovat svá vnoučata. Hodnoty dětem předávají při každodenním kontaktu, 

vyprávěním o svém dětství a rodině, zpíváním, společnou prací a jinými společně 

realizovanými činnostmi. Ve dvou případech se babičky domnívají, že není potřeba na svá 

vnoučata výchovně působit a předávat jim své myšlenky a zkušenosti. 

 

Otázka č. 4 

„Podílíte se na přípravě vánočních svátků ve vaší rodině ?“ 

 

Tabulka č. 35 - Podílíte se na přípravě vánočních svátků ve vaší rodině ? 

ano 9 75% 

ne 3 25% 

 

Z odpovědí jasně vyplývá, že tři čtvrtiny prarodičů se podílejí na přípravách vánoc pro 

celou rodinu.  



Otázka č. 5 

„Které vánoční rituály přešly z vašeho dětství do oslav ve vaší rodině, když byly vaše děti 

malé? Které z těchto rituálů přijaly za své i vaše děti a realizují je v současnosti v rámci 

vánočních oslav?“ 

Tuto otázku lze vyhodnotit pouze slovně, protože na ni neexistují přímé odpovědi. 

Z výsledků však vyplývá, že kromě jedné respondentky, která si žádnou takovou tradici 

neuvědomuje, je v jedenácti dalších rodinách velké množství zajímavých tradic, 

které se předávají z generace na generaci. Babičky zmiňují například lití olova, rozkrajování 

jablek, rodinné recepty na cukroví, mince pod talířem, vycházky po staré Praze, návštěvy 

kostela a vystavených betlémů. 

 

Otázka č. 6 

„V čem vám život s mladou generací pod jednou střechou přináší pozitiva a v čem vidíte 

negativa tohoto soužití?“ 

 

Tabulka č. 36 - V čem vám život s mladou generací pod jednou střechou přináší pozitiva a 

v čem vidíte negativa tohoto soužití? 

Uvědomuje si pozitiva i 

negativa 

7 58,3% 

Spíše pozitiva 5 41,7% 

Spíše negativa 0 0% 

 

Odpovědi vypovídají o tom, že vícegenerační bydlení přináší všem pozitiva a jen některé 

respondentky si připouštějí, že si uvědomují i negativa. Pozitiva spatřují téměř všechny 

respondentky v blízkosti vnoučat i dětí, v snížení nákladů na bydlení dělením se o ně, 

objevuje se zde i názor, že takové uspořádání je zcela přirozené. Za negativní stránky tohoto 

soužití označují respondentky zejména nedostatek soukromí, větší chaos, rozdílný způsob 

života mladé rodiny či rozdílné názory na úpravy domu či bytu. 

 



Otázka č. 7 

„Pomáháte při výchově svých vnoučat? Jaké máte možnosti je výchovně ovlivňovat?“ 

 

Tabulka č. 37 - Pomáháte při výchově svých vnoučat? Jaké máte možnosti je výchovně 

ovlivňovat? 

Ano a mám dostatečné 

možnosti je ovlivňovat 

7 58,3% 

Ne, nepomáhám při výchově 

vnoučat 

4 33,3% 

Ano, ale nemám dostatečné 

možnosti je ovlivńovat 

2 16,6% 

 

Z odpovědí vyplývá, že více než polovina babiček má dostatečné možnosti svá vnoučata 

spoluvychovávat. Ve dvou případech by babičky rády trávily se svými vnoučaty více času, ale 

pracovní vytížení či větší množství vnoučat, mezi která musí svou pozornost dělit, jim toto 

neumožňují ve větší míře. Čtyři z babiček se na výchově vnoučat nepodílí hlavně z důvodu, 

že zastávají názor, že výchova je věc rodičů. 

 

9.2.3 Závěr – vyhodnocení rozhovoru 
 

Babičkám autorka kladla záměrně takové otázky, které by co nejlépe dokreslily a 

doplnily odpovědi matek tak, aby celkové výsledky co nejvěrněji zachytily obraz 

vícegeneračního soužití v šetřených trojgeneračních rodinách, smýšlení jednotlivých rodin, 

kvalitu mezilidských vztahů, hodnotové orientace rodin i jejich vztah k tradicím. 

Ze získaných odpovědí vyplývá, že vánoční oslavy se změnily a to z různých důvodů. 

V jednom případě odjíždí mladá rodina ihned po Štědrém dnu na hory a dle mínění prarodičů 

tím zcela změnila dosavadní způsob vánočních oslav. Jedna z respondentek vypovídá, že 

vlastně neví, jak mladá rodina vánoce slaví, jedna babička se domnívá, že díky větší 

dostupnosti zboží a potravin mají mladí mnohem menší práci s vánočními přípravami a další 

z dotazovaných vidí změnu ve stále materiálnějším pojetí vánočních oslav, větším spěchu a 

odbývání tradic. 



Předpoklady autorky se v odpovědích potvrdily, domnívala se po analýze odpovědí 

respondentek matek, že způsob vánočních příprav a oslav zůstává z větší části na zvyklostech 

prarodičů, kteří se ukazují ve většině, jako nositelé vánočních tradic pro další generace dětí. 

Dále babičky většinou považují způsob vánočních oslav shodný s dobou, kdy byly samy 

matkami, ale na straně druhé ve stejném počtu připouštějí změnu své pozice. To svědčí o tom, 

že i když jejich podíl na přípravách a realizaci vánočních svátků je neopominutelný, přesto ve 

většině uznávají novou stěžejní roli jejich dětí v dění okolo vánočních příprav. 

Autorku překvapilo, že na otázku „Jaká je největší hodnota vánoc?“ dvě z respondentek 

nevěděly, jak odpovědět.  

Z šetření dále vyplývá, že naprostá většina babiček (10) má dostatečné možnosti předávat 

svým vnoučatům tradiční hodnoty v rodině uznávané a také to dělá. K tomu využívají 

respondentky různé prostředky, jako jsou rozhovory, vyprávění o dětství a zkušenostech 

prarodičů, zprostředkování drobných pracovních činností vhodných pro děti při přípravách 

vánoc, společné zpívání, předčítání, interakce s domácími zvířaty a péče o ně. 

Otázka, která zjišťuje, zda se babičky podílejí na společných předvánočních rodinných 

přípravách ukazuje, že role babiček v předvánočních přípravách je neopominutelná. Výsledek 

ukazuje, že tři čtvrtiny prarodičů se podílí na přípravě vánočních oslav pro celou rodinu. Je 

zřejmé, že v těchto rodinách je život všech generací provázaný společnými zájmy, cíli a 

smýšlením. 

Otázka: „Které vánoční rituály přešly z vašeho dětství do oslav ve vaší rodině když 

byly vaše děti malé? Které z těchto rituálů přijaly za své i vaše děti a realizují je v současnosti 

v rámci vánočních oslav?“ byla do rozhovoru zařazena proto, aby v případě kladné odpovědi, 

tedy, že takové rituály či tradice v rodině existují, bylo zřejmé, že tyto mohou v rodinách 

přetrvávat po několik generací. Tuto otázku lze vyhodnotit pouze slovně, protože na ni 

neexistují přímé odpovědi. Z výsledků však vyplývá, že kromě jedné respondentky, která si 

žádnou takovou tradici neuvědomuje je v jedenácti dalších rodinách velké množství 

zajímavých tradic, které se předávají z generace na generaci. Babičky zmiňují například lití 

olova, rozkrajování jablek, rodinné recepty na cukroví, mince pod talířem, vycházky po staré 

Praze, návštěvy kostela a vystavených betlémů. 

Soužití s mladou generací pod jednou střechou je pro všechny oslovené respondentky 

spíše pozitivní. Největším kladem je pro ně zejména stálá blízkost vnoučat a každodenní 

možnost kontaktu s rodinou svých dětí. Sedm z dvanácti respondentek mluví i o negativech, 

především o menším soukromí, větším hluku a nepořádku v domácnosti, snaze mladých něco 

měnit a předělávat v domě či o nedostatku prostoru v bytě. 



Důležitým bylo také zjištění, zda se prarodiče podílejí na výchově vnoučat a zda mají 

dostatečné možnosti je výchovně ovlivňovat. Více než polovina z dotázaných babiček se na 

výchově podílí a své možnosti pro výchovné ovlivňování vnoučat vidí jako dostatečné. Je 

překvapující, že čtyři dotázané babičky se na výchově svých vnoučat nepodílí z toho důvodu, 

že výchova je dle jejich přesvědčení, výhradně záležitostí rodičů.  



9.3 Interview realizované s respondenty - dětmi 
 

9.3.1 Výběr a charakteristika výzkumného vzorku 
 
 Všechny děti, se kterými byl realizován rozhovor navštěvují předškolní oddělení 

mateřské školy. Polovina šetřených dětí (to je šest) jsou dívky a polovina chlapci. Autorka 

všechny děti dobře zná a sleduje jejich vývoj po celou dobu docházky do mateřské školy. 

Osm z šetřených dětí dochází do mateřské školy již od tří let, jedno dítě od čtyř a tři z dětí 

chodí až v posledním roce před zahájením školní docházky. Jedno z dětí má odklad školní 

docházky. Rozhovory se uskutečnily na půdě mateřské školy bez účasti matek či babiček dětí. 

 

9.3.2 Výsleky interview realizovaného s dětmi 
 

1. Kdo patří do tvé rodiny? 

2. Jak se u vás slaví vánoce? 

3. Čím budeš mamince pomáhat při přípravě vánoc? 

4. Čím uděláš o vánocích radost někomu z vaší rodiny? 

5. Má babička svůj stromeček a naděluje ti Ježíšek dárky u ní doma, nebo jen doma? 

 

 

0tázka č. 1 

„Kdo patří do tvé rodiny?“ 



Tabulka č. 38 - Kdo patří do tvé rodiny? 

Pouze otec, matka, 

sourozenci 

2 16,7% 

Otec, matka, sourozenci a 

samo dítě 

2 16,7% 

Otec, matka, sourozenci, 

prarodiče 

6 50% 

Otec, matka, sourozenci, 

samo dítě a prarodiče 

2 16,7% 

 

Polovina dotazovaných dětí odpověděla, že do jeho rodiny patří jeho nukleární rodina i 

prarodiče, ale neuvedly sebe. Dvě děti neuvedly kromě sebe ani prarodiče. Ve dvou případech 

děti do své rodiny zařadily sebe, rodiče a sourozence a dvě děti vyjmenovaly kromě sebe i 

všechny členy rodiny, s kterými žijí.  

 

Otázka č. 2 

„Jak se u vás slaví vánoce?“ 

Rodina i s prarodiči 9 75% 

Rodiče a sourozenci 3 25% 

stromeček 12 100% 

dárky 12 100% 

Zpívání koled 4 33,3% 

Lití olova 1 8,3% 

 

Tato otázka byla položena nad výkresem na stejné téma. Na všech výkresech se objevuje 

stejný námět – vánoční stromeček, dárky a osoby okolo. Z obrázků je zřejmé, že za 

nejdůležitější symbol vánoc považují děti ozdobený vánoční stromek a dárky pod ním. Devět 

dětí nakreslilo okolo stromečku celou rodinu včetně prarodičů. Ostatní tři děti jen rodiče a 

sourozence. Ve čtyřech případech nakreslily děti, jak se u nich na vánoce zpívají koledy. Na 

jednom z obrázků se objevuje zvyk lití olova. 

 

Otázka č. 3 

„Čím budeš mamince pomáhat při přípravě vánoc?“  



 

Tabulka č. 39 - Čím budeš mamince pomáhat při přípravě vánoc? 

Pečení cukroví,vaření, úklid 8 66,7% 

Zdobení stromku  1 8,3% 

Zabíjení kapra 1 8,3% 

Nevím 2 16,7% 

 

Z odpovědí vyplývá, že většina dotázaných dětí považuje za vhodnou pomoc mamince 

práce spojené s přípravou domácnosti na vánoční oslavu. Dvě děti nevěděly, čím budou 

pomáhat. Dva chlapci zvolili raději pomoc otci a dědečkovi než matce. 

 

Otázka č. 4 

„Čím uděláš  o vánocích radost někomu z vaší rodiny?“ 

 

Tabulka č. 40 - Čím uděláš o vánocích radost někomu z vaší rodiny? 

Mám připravené dárečky pro 

své blízké 

5 41,7% 

Budu hodný a budu pomáhat 6 50% 

Dá všem pusu 1 8,3% 

 

Celá polovina dětí se domnívá, že udělat radost svým blízkým znamená, že nebudou 

nikoho zlobit. Necelá druhá polovina svou rodinu obdaruje dárečky, přáníčky a drobnými 

výrobky, které děti vytvářely v předvánočním čase v mateřské škole. Jedno z dětí vypovědělo 

„ že dá všem pusu“. 

 

Otázka č. 5 

„Má babička svůj stromeček a naděluje ti Ježíšek dárky u ní doma nebo jen doma?“ 

 

Tabulka č. 41 - Má babička svůj stromeček a naděluje ti Ježíšek dárky u ní doma, nebo jen 

doma? 

Má stromeček a Ježíšek mi 

naděluje u ní dárky 

3 25% 

Má stromeček, ale dárky 4 33,3% 



Ježíšek naděluje jen u nás 

Nemá stromeček 4 33,3% 

K nám nechodí Ježíšek 1 8,3% 

 

Z odpovědi na pátou, poslední otázku je zřejmé, že v osmi případech mají děti doma 

pod stromečkem dárečky i od babiček. Třem z dvanácti dotazovaných dětí naděluje Ježíšek 

dárky i u babiček. K jednomu z dětí Ježíšek nechodí, dárky dostává od rodičů. 

9.3.3 Závěr – vyhodnocení dotazníku 

 
Dětem byly v rámci rozhovoru položeny takové otázky, u kterých lze předpokládat, že 

budou pro šestileté dítě srozumitelné a snadno uchopitelné. Odpovědi dětí doplňují slova 

jejich matek a babiček v předchozích rozhovorech a ukazují zjišťované skutečnosti skrze 

vnímání a prostou logiku předškolního dítěte. 

Otázka: „Kdo patří do tvé rodiny?“ zjišťovala, jak děti vnímají pojem „moje rodina“ a 

které osoby dle jejich mínění do této instituce patří. Autorka se nedomnívá, že skutečnost, kdy 

polovina dotazovaných dětí na sebe v odpovědi zapomněla, by měla nějaký hlubší význam. 

Naopak neuvedení prarodičů by mohlo signalizovat, že tito nejsou pro dítě tak významými 

osobami jako ti, které děti ve výčtu uvedly. 

Odpověď na otázku druhou byla realizována formou rozhovoru nad výkresy dětí. Děti 

nakreslily výkres na téma „Jak se u vás slaví vánoce?“ 

Na všech obrázcích bez výjimky najdeme vánoční stromek a postavy okolo něj. Z této 

skutečnosti lze vyčíst, že právě tyto chvíle považují děti při oslavách vánoc za důležité. Na 

většině z obrázků z rodin, kde slaví Štědrý den celá širší rodina společně, jsou také všichni 

členové rodiny znázorněni, pokud někdo na obrázku chybí, děti měly vysvětlení, kde je. Ve 

čtyřech případech je pro děti důležitá chvíle, kdy zpívají vánoční koledy. Jedno z dětí 

zachytilo na svém obrázku zvyk – lití vánočního olova. 

Otázka třetí, kde v odpovědi děti vypovídají o tom, co považují za vlastní práci a které 

činnosti by dle jejich mínění byly pro matku přínosem. Z odpovědí je patrné, že děti i před 

vánoci pomáhají tam, kde jsou zvyklé pomáhat a vybírají si ty činnosti, o které mají zájem. 

Zajímavé je, že dva z dotazovaných chlapců na otázku „ Čím budeš pomáhat mamince“ 

odpověděli, že budou pomáhat otci a dědovi a dali tak najevo svou identifikaci s mužskou rolí 

a zájem o práce, které v rodině vykonávají muži. 



Odpovědi dětí na čtvrtou otázku „Čím uděláš radost někomu z rodiny?“ naznačují, že 

v jejich myšlení je výchovou posilované chování („ být hodný“) právě tím správným činem, 

jak udělat rodině radost. Z odpovědi jednoho z dětí „ dám všem pusu“ lze vyčíst obecnější 

vzkaz – dám jim všem najevo, jak je mám rád – tedy, radost svým blízkým udělám tím, že jim 

projevím svou lásku. V pěti dalších případech, kde chtějí děti své blízké obdarovat, aby jim 

udělaly radost je možné se domnívat, že je to důsledek dnes tak rozšířeného zvyku dávat si 

mnoho dárků k nejrůznějším příležitostem. Dítě si tak vytvoří představu, že pokud chce 

někoho potěšit, tak nejlépe nějakým hmotným dárkem. 

Poslední otázku „Má babička svůj stromeček a naděluje ti u ní Ježíšek dárky nebo jen 

doma?“ autorka dětem položila hlavně pro doplnění předchozího šetření prováděného 

s matkami a babičkami dětí. Otázka byla dětem poprvé položena v předvánočním čase a děti 

ji neuměly zodpovědět, protože si nemohly vzpomenout, jak to bylo v minulém roce. Proto 

jim autorka tuto otázku položila až po skončení vánočních oslav. Z odpovědí dětí vyplývá, že 

babičky mají svůj stromek a dětem jsou pod něj také nadělovány dárky tam, kde prarodiče 

neslaví Štědrý večer s dětmi. To, že některé babičky mají svůj vánoční stromeček, kam se 

dárky nenadělují je spíše otázka vánoční dekorace. 



10. Závěr empirické části 
 

 

 V této kapitole jsou shrnuty závěry z vlastních výzkumných šetření, seřazené v tom 

pořadí, jak jsou uvedeny v empirické části práce.  

 Na samém začátku výzkumu bylo zjišťováno, který ze svátků či slavnostních 

okamžiků probíhajících v průběhu roku je respondenty považován za nejdůležitější a který je 

v rodinách považován za nejoblíbenější. Z odpovědí vyplynulo, že jsou to vánoční a 

velikonoční svátky. Vzhledem k tomu, že vánoce jsou pro děti díky atmosféře tajemna a 

mystičnosti ze všech oslav nejpřitažlivější a pro ostatní členy rodin jsou symbolem lásky a 

pospolitosti, byl pro potřeby této práce vybrán právě tento svátek. 

Z odpovědí všech generací respondentů vyplývá, že udržování tradic považují 

za důležité a tyto určitě patří do života rodin. Matky téměř ve všech případech potvrzovaly 

sounáležitost a úctu ke generaci prarodičů, přičemž dávaly najevo své uznání a vděčnost za to, 

co pro ně a pro jejich děti, prarodiče vykonávají. V otázkách výchovy dětí se víceméně 

ztotožňovaly s názory předchozích generací a prarodičům umožňovaly dostatečný prostor pro 

jejich působení na vnoučata. Výjimkou byla jen jedna rodina, kde narušené vztahy a neochota 

obou stran ke komunikaci toto znemožňovaly. Jasně se zde prokázalo, že tradice, které vnášejí 

do rodinného života prarodiče, jsou další generací vítány a dále realizovány, v některých 

případech plně, v některých s určitými úpravami.  

Ukázalo se také, že v rodinách je tendence sdílet slavnostní chvíle společně a společně 

se na ně také připravovat. Všechny tyto jevy poukazují na to, že v rodinách panuje 

soudržnost, spontaneita a vztahy založené na vzájemné lásce a úctě, i když takové soužití 

nemusí být vždy jednoduché. Určitě vyžaduje také notnou dávku tolerance, které se přirozeně 

učí i děti v těchto rodinách vyrůstající. Také se bez záměrných výchovných aktivit učí 

poznávat role a specifika jednotlivých rodinných členů, vidí kontinuitu celého lidského života 

a poznávají, jak je možné pomoci v rodině těm, kteří to právě potřebují. 

Hodnoty uznávané prarodiči v šetřených rodinách uznává ve většině případů také 

mladá generace. I když dotazované babičky vnímají stále probíhající změny ve společnosti a 

připouštějí proměny v obecně uznávaném hodnotovém systému, kde pociťují zhoršování 

mravů i mezilidských vztahů, ve vnímání vlastní rodiny si téměř žádné zásadní proměny jimi 

respektovaných hodnot nepřipouštějí.  



Z vyprávění matek i babiček, které probíhalo v otevřené neformální atmosféře bylo 

zřejmé, jak radostné je naplnění prarodičovské role v takovýchto rodinách, jak tato skutečnost 

obohacuje všechny tři zmiňované generace a to i tam, kde bytové podmínky nebyly právě 

ideální a spolubydlící generace připouštěly nedostatek soukromí.  

Nejstarší generace má prokazatelně ve vícegenerační rodině důležitou roli, a tak i 

v pokročilém životním období netrpí tito prarodiče pocitem nepotřebnosti a zbytečnosti, 

protože jsou v rodině potřební a většinou ani nemají čas si tyto pocity připouštět.  

Děti, se kterými bylo realizováno interview, povídaly o své rodině a ve všech 

případech zmiňovaly i prarodiče. Z jejich odpovědí bylo patrné, že prarodiče zastávají v jejich 

světě velmi významnou roli. V některých případech bylo zřejmé, že jsou to právě prarodiče, 

kdo jsou dětem partnery při hrách a osobami, které mají trpělivost naslouchat dětským 

slovům. 

Výzkum prokázal, že vícegenerační soužití je pro rodiny tradiční alternativou, která 

může poskytnout všem generacím bezpečné a smyluplné místo k životu. Ze současné 

společnosti se tato forma bydlení spíše vytrácí a to hlavně z důvodu pochopitelné touhy 

mladých rodin po vlastním způsobu života, který nelze realizovat pod jednou střechou 

s prarodiči. Ovšem ty rodiny, které mají vhodné podmínky pro společné bydlení a její členové 

jsou dostatečně tolerantní a schopní dodržovat pravidla důležitá pro spokojené soužití pod 

jednou střechou, získávají společným životem mnohé výhody, kterých v nukleární rodině 

nelze dosáhnout. 

Oslavy rodinných Vánoc významně doplňují oslavy, činnosti a rituály realizované 

v souvislosti s tímto svátkem v mateřské škole. Zde jsou vánoce připravovány poměrně 

dlouhou dobu a po celé období adventu je práce s dětmi ovlivněna projekty, které pro toto 

období vznikají. Jsou zde zmiňovány i méně známé zvyky, prováděné v souvislosti se 

svátkem svaté Lucie, svaté Barbory. Vyrábějí se různé dekorace, zpívají se koledy a vánoční 

písně. Do mateřské školy často přichází i svatý Mikuláš se svou nadílkou. 

 Při oslavách samotných Vánoc se některé činnosti, jako třeba pečení vánočních 

perníčků a cukroví realizují v mateřské škole i v rodinách. Děti tak mají větší možnost si 

dovednosti s těmito činnostmi spojené lépe a důkladněji osvojit. Po dohodě s rodiči jsou ve 

školce používány obecně používané vánoční symboly a zvyklosti, typické pro křesťanské 

pojetí vánoc, kterými jsou například: Ježíšek, jesličky, betlémská hvězda, klanění tří králů, 

Betlém. Děti jsou ve srozumitelné formě seznamovány i s příběhem o narození Ježíše. Toto je 

možné, pokud nejsou ve třídě přítomné děti z z jiné, například muslimské religiozity. V tom 

případě by bylo nutné vánoční projekty upravit. 



České vánoce jsou dnes, jak v mateřské škole, tak ve většině českých rodin vnímány 

spíše jako otázka folklórní než religiozní. To však nebrání tomu, aby alespoň na úrovni 

elementární učitelka děti s biblickou historií seznamovala 

Úloha mateřské školy při oslavách Vánoc i jiných svátků je navazovat na tradice 

uplatňované v rodinách a umožňovat dětem si povědomí o tradicích, rituálech i lidových 

zvycích obohacovat.  



11. 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 autorka 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. 
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