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Anotace 

Předmětem diplomové práce je vliv pozdního rodičovství na výchovný styl. Pozdní 

rodičovství, nabízí zkušenosti zralého rodiče, orientovaného v čase, který si je vědom 

zodpovědnosti vůči sobě i vůči dítěti. Myšlenková vyspělost a životní zkušenosti podmiňují 

jeho přístup ve výchově. Ve své práci se zaměřuji na zdravé rodiny, které tvoří nejvhodnější 

prostředí pro výchovu dětí. Přirozené prostředí zdravé, funkční rodiny výraznou měrou 

ovlivňuje komplexnost působení ve výchovné interakci rodiče a dítěte.  

 

Klíčová slova: 

Rodina, výchova, pozdní rodičovství, výchovný styl. 

 

Annotation 

The topic of the diploma work is the influence of the late parenthood on the style of 

upbringing. Late parenthood offers experience of the mature parent oriented in time who is 

aware of the responsibility towards oneself and towards the child. Mental maturity and life 

experience determine attitude of the parent to upbringing. In my work I concentrate on 

healthy families which make the most suitable environment for the upbringing of the children. 

The natural environment of the healthy, functional family greatly influences the complexity of 

the impact in educational interaction between parents and the child. 
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Úvod 

Homo sapiens je živočišný druh, který ovládl tuto planetu. Evolučním vývojem 

trvajícím několik miliónu let se z primitivního hominida stal moderní člověk, člověk myslící. 

Přesto nám příroda dokazuje, že opuštěné lidské mládě, které vyrůstá mimo společnost, ztrácí 

svůj lidský potenciál a snižuje se jeho myšlenková úroveň. Lidské mládě přichází na svět 

zcela nevybaveno pro samostatné přežití (a tato nepřipravenost je časové nesrovnatelně delší 

než u jiného živočišného druhu). V zájmu přežití a zachování lidského rodu je péče rodičů 

nezbytností. Nemůžeme jej ponechat svému osudu, nepřežilo by. Nemůžeme jej ani zavřít  

a jenom krmit, nevyrostlo by v lidskou bytost. Podnětné rodinné prostředí se proto stává 

nezbytnou základní podmínkou pro jeho celkový rozvoj, formování pozitivní vnitřní identity  

a následně pak i úspěšný start a samostatné žití. Zprostředkovávání zkušeností rodinou dává 

možnost nezralé osobnosti rychleji se rozvíjet, přijímat již uznané vzorce chování a také 

zavedené rituály vlastní kulturní a sociální společnosti.  

Přes různorodost kultur a různorodost etnik lze vysledovat pro jedinečný živočišný 

druh společný prvek a tím je výchova, která se stává nedílnou součástí lidských životů již 

dlouhá tisíciletí. Každé společenství i každá doba je si vědoma významu kontinuity svého 

pokračování, svého příslibu v příštích generacích. Současná moderní společnost klade na 

dnešního člověka vysoké nároky a zabezpečit jeho plnou integritu, prospěšnost a seberealizaci 

lze jenom neustávajícím rozumovým bojem každého z nás, kdy maximalizace lidské 

smysluplnosti je potenciována všestranným a pozitivním výchovným působením.  

Důvod pro zvolení tématu je dán podobou současné společnosti, která žene jedince do 

nerovnovážných soubojů. Nebýt vhodně vybaven z přirozeného rodinného prostředí jej 

nápadně znevýhodňuje. A jestli klíčovou roli v tom, jak nakonec budou děti ve svém životě 

úspěšné, sehrávají rodiče, co je také podmiňováno tím, jakou investici v roli rodiče jsou 

ochotni dát a kolik toho dokážou obětovat, pak jejich uplatňovaný styl výchovy má nesmírný 

vliv na kontextuálnost existencionálního vybavení jedince pro život.       

I přesto, že škála rodinného klimatu je kvantitativně velmi mnohovrstvá a různorodá, 

v mé práci se orientuji na funkční rodiny, které nevybočují z všeobecně uznávaných 

hodnotových tradic a pohybují se v rovině konformity vůči společnosti.  
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Úvodní část předkládané diplomové práce je zaměřena na teoretický náhled do 

problematiky rodiny, jako nedílné složky společnosti. Základní funkcí rodiny je zajišťovat 

výchovu a všestranný vývoj dětí. Působit na jejich pozitivní rozvoj a efektivnost vlastního 

snažení. Integrální součástí se stává také snaha o bezproblémové včlenění jedince do dané 

společnosti v její sociální i kulturní rovině. Hlavní část je věnována výchovnému stylu 

uplatňovanému při výchově dětí, který má zásadní vliv na celkový vývoj a rozvoj dítěte, na 

jeho morální kvality i socioemoční stabilitu. Má svou nezastupitelnou roli v zachování 

smysluplnosti lidského bytí, uchování svobody lidského ducha, nezávislosti a morální 

integrity. Pozdní rodičovství jako fenomén soudobé moderní doby posouvá nezralé 

rodičovství do roviny výchovného působení rodiče, schopného využívat všech svých 

kompetencí k rozvoji nejvlastnějšího potenciálu dítěte. Rodičovství je současně zdrojem velké 

životní zátěže, ale stává se také zdrojem emocionálního obohacení života rodičů, naplnění 

jejich touhy a smyslu vlastní existence.  

Cílem výzkumné části diplomové práce je porozumět jak pozdní rodičovství ovlivňuje 

a mění styl výchovy. Zachytit existující subjektivní realitu ve výchovné interakci rodiče   

a dítěte. Jejich vlastní hodnocení a vnímaní minulého přístupu ve výchově a svého aktuálního 

účinkování v rodičovské roli.   

Výzkumný cíl 

Cílem diplomové práce je komparace jednání a výchovného působení s časovým 

odstupem 15 – 20 let u téhož rodiče. Zachycení subjektivního hodnocení a posun vnímání 

vlastního postoje k výchově v mladším věku (mladší dospělost) a ve starším věku (střední 

dospělost). 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

TEORETICKÁ ČÁST 

1  Rodina  

1.1  Rodina a její pojetí 

Rodina provází lidského jedince po celý jeho život, ve všech jeho fázích. Rodina je 

nejbližší společenství, kam svým narozením přirozeně vstupujeme a představuje i prvotní 

zkušenosti sociální interakce jak individuálního tak i zprostředkovaného rázu. Při vymezování 

definice rodiny lze vycházet z paradigmat jednotlivých vědních oborů, které se touto 

tématikou zabývají nebo s ohledem na oblast užití tohoto pojmu. Snažit se proto pojmout 

rodinu ve všech jejích rozměrech, vztazích, historickém dění i v celé její šíři, se zdůrazněním 

na spjatost a neoddělitelnost od jejího institucionálního pojetí, i z důvodu proměnlivosti 

kulturního a civilizačního prostředí, je obtížné. Obecně tedy můžeme rodinu charakterizovat 

z hlediska jejího postavení v  společenském systému nebo také z hlediska jejich vazeb, jejich 

sociálních funkcí a  základních sociálních procesů, které v ní probíhají. Rodina je definována 

jako ,,malá sociální skupina osob navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím nebo 

adopcí, kteří mají mezi sebou intenzivní emoční vazby“. (Socializační fáze úvodu do studia, 

[online] 2011) 

Velký sociologický slovník (1996, s. 249) uvádí jinou definici rodiny: ,,rodina je 

obecně původní a nejdůležitější společenská skupina a instituce, která je základním článkem 

sociální struktury i základní ekonomickou jednotkou, a jejímiž hlavními funkcemi jsou nejen 

reprodukce trvání lidského biologického druhu a výchova, respektive socializace potomstva, 

ale i přenos kulturních vzorů a zachování kontinuity kulturního vývoje“. 

Rodina představuje biosociální jednotku společnosti, je primárním činitelem 

demografického vývoje, ekonomické, sociální i kulturní struktury dané společnosti. Je také 

primárním prvkem spotřeby a uspokojování životních potřeb. Rodina i přes různé kulturně 

historické modifikace zůstává univerzální lidskou institucí. V České republice je soužití  

v přirozené nukleární rodině (rodiče a jejich děti) jednoznačně převažujícím typem. Takto 

strukturované ,,institucionální sociální společenství, je založené na rodičovském  

a manželském vztahu jako jeho dvou základních vztahových liniích a vychází z úpravy 

rodinného práva“. (Národní zpráva o rodině, [online] 2004)                                   
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Nukleární rodina ve své časové posloupnosti zahrnuje dvě formy rodinného soužití:   

 Orientační rodina – do níž se dítě narodí, mu poskytuje základní sociální zkušenost, 

svým chováním mu interpretuje svět jako celek, jehož je součástí. Dítě se v rodině naučí 

posuzovat, zda je svět spíše dobrý, nebo zlý, má šanci zde získat pocit základní důvěry.  

(Vágnerová, 2002, s. 589) Rodina nabízí dítěti pocity nezbytné pro adekvátní vývoj, které 

nelze ničím suplovat. Jistota a bezpečí vytváří prvky spolehlivosti, rodinné solidarity, 

emočního vztahu a bezpodmínečného přijetí. 

 Prokreační rodina – je vytvářena dospělými, vzniká manželstvím/partnerstvím. 

Z původní neboli orientační rodiny si do ní přenášíme získané zkušenosti, zvyky, pravidla, 

naučené vzorce chování. Přetrvává v ní tendence opakovat chyby svých rodičů, i přesto, 

že v dětském věku tak často zaznívá věta; ,,já takový/á  nebudu, já tohle nikdy svým 

dětem dělat nebudu“. Partnerský život zde nabízí nové modelové podněty a zkušenosti, 

člověk se učí řešit vzniklé situace i jinak, v kontextu partnerské sounáležitosti. (Havlík, 

Halászová, Prokop, 1996, s. 59) 

Dalším typem rodiny je rodina rozšířená (tvořena prarodiči, rodiči a jejich sourozenci 

a všemi dětmi, kteří všichni žijí pohromadě). V posledních desetiletích je zde ale trvalá 

tendence k poklesu významu širších rodinných svazků. V evropském kontextu je rozšířená 

rodina méně častá forma rodinného soužití. 

Význačným charakterovým prvkem rodiny se stává bezvýhradná emoční akceptace 

s pevnou vazbou relevantní solidarity. V tomhle pojetí je primárně zohledňujícím hlediskem 

míra podpory, nabídnutá rodinou v realizaci očekávání při konfrontaci s vnějším světem. 

Jenom v rodině dítě zakouší směsici blahodárných účinků lásky a přijímání, čímž vzniká jeho 

vědomí identity a introjekce hodnotové orientace rodičů.  (Havlík,  Halászová, Prokop, 1996, 

s. 69) 

 

1.1.1 Základní funkce rodiny 

Děti jsou bezesporu jednou z nejvýznamnějších a nejpřirozenějších součástí našich 

životů a pro jejich výchovu a včlenění do společnosti je rodina nenahraditelná. Plní nejenom 

svou reprodukční roli pro zachování biologické existence neboli ,,zachování rodu“, ale ve 

svém působení naplňuje rovněž další přirozené funkce: 
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 Ochrannou - poskytuje dítěti zázemí a jistotu pro jeho klidný a přirozený vývoj 

v podnětném prostředí. Pocit jistoty, bezpečí a pocit, že dítě někam patří, lze hodnotit jako 

jednu ze základních lidských potřeb. Bez jejich naplňování dochází k narušování integrity 

zdravého vývoje a k frustračním i deprivačním psychofyziologickým výkyvům  

v zrání lidského jedince. 

 Emocionální a tvorba domova - zajišťuje potřebu lásky a sounáležitosti, potřebu 

přijetí a podpory. Láskyplná atmosféra se vzájemnou důvěrou a spoluprací vhodně 

stimuluje pozitivní emocionalitu. Navázání důvěryhodného, bezpečného a spolehlivého 

vztahu k rodičovské postavě vytváří emočně – regulační systém interakcí, navozující také 

psychologickou rovinu emoční stability. 

 Ekonomickou - materiální zabezpečení všech členů rodiny. Prvotní odpovědnost za 

hmotné zajištění vlastních potomků mají rodiče. V současnosti rodina představuje spíše 

spotřební jednotku, kdy konzum není vyvažován v rovině duchovní. Pak se pravdou může 

stát, že ekonomické a materiální zabezpečení tvoří v některých rodinách nejvýznamnější  

a mnohdy i jedinou funkci.  

 Socializační a výchovnou – poskytuje dítěti vzory a také předává základní 

socializační normy. Socializací, jako celoživotním procesem sociálního učení se jedinec 

začleňuje do společnosti a současně tím získává specificky lidské vlastnosti. Její výchovná 

funkce spočívá ve formování a utváření dětské osobnosti, spoluvytváření kladných 

charakterových vlastností a postojových hodnot. Rodina předává základní normy 

morálního cítění a učí poznávat, jaká jsou legitimní očekávání. (Havlík, Koťa, 2001, s. 67-

74) 

Z hlediska společnosti plní instituce rodiny svoje funkce, respektive úkoly poplatné 

historické době a aktuálnímu politickému klimatu spíše jenom v aktuálních modifikacích. Její 

hlavní poslání, kdy společnost prostřednictvím rodiny stále znovu obnovuje své trvání, je 

zachování její kontinuity.     
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1.1.2  Funkční rodina 

„Rodina jednotlivci umožňuje, aby v ní nalézal oporu, ztotožňoval se s ní, zároveň mu 

dává svobodu k tomu, aby si budoval a zachovával svou osobní odlišnost. Život v rodině se 

pohybuje mezi pólem sdílení a pólem osobního soukromí.“  (Matoušek, 1997, s. 72)  

Funkční rodina je taková, která dobře plní všechny své základní funkce a tím také dává 

předpoklad k vytvoření všech nezbytných podmínek nutných pro zdravý biologický  

i biosomatický rozvoj svých dětí. Hodnotový systém, který si rodina vytvořila, ovlivňuje 

jejich vzájemné vztahy a chování jednotlivých členů. Je směrodatný při zvládání konfliktních 

situací a vede k přednostní volbě určitých strategií řešení problémů. Mezi jednotlivými členy 

rodiny se postupně utvářejí různorodé vztahy i vazby a stává se pro ně charakteristický určitý 

styl komunikace. (Vágnerová, 2002, s. 318) 

Pro plnohodnotný život dítěte má nesmírný význam prožitek pohodových rodinných 

vztahů, láskyplná a otevřená atmosféra, ovzduší plné důvěry a spolupráce. Důležitá je také 

vzájemná odpovědnost jako jeden z předpokladů k navázání příštích konstruktivních vztahů  

k lidem, k sobě i ke svému životu vůbec. Funkční rodinné vztahy odrážejí i konfliktní potřeby 

jednotlivých členů rodiny a vyjadřují rozdíly v jejich skutečném naplňování. Dotváří obrazy 

mezi názory a představami, přáními a ideály, mezi zájmy a jejich možným uspokojováním 

nebo také mezi různými představami o způsobech trávení volného času. Přirozené situace 

vyskytující se v rodině přinášejí přirozené způsoby řešení a dávají návody pro efektivní 

možnosti v rozhodování.  

Funkční rodina je základem pro reálné nasměrování jedince k pozitivním hodnotám  

a zvládnutí specifického vývojového období – dospívání. V období dospívání dochází 

k negativismu a odklonu od vzorů, které představují rodiče a mnohdy i celý systém jak 

společenský tak i sociální. Vrstevnické skupiny a jejich jednotlivci přebírají roli vzorů, ke 

kterým míří snažení a nápodoba.   

 

1.1.3  Dysfunkční rodina 

Zdravá a společensky správně fungující rodina se stává nejspolehlivější prevencí pro 

nežádoucí sociálně patologické jednání. V dnešní moderní společnosti se tento fakt dostává 

do popředí. Všechny děti, mají-li z nich vyrůst odolné osobnosti pro možné střety s nepřízní  
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a různými konflikty světa dospělých, potřebují vnímat existenci slušného a lidského 

rodinného ovzduší. Vzory, které lidští potomci napodobují, dávají ve své podstatě základ 

jejich pozdějšímu uvažování, jednání a svébytnosti jejich bytí.   

Negativní životní zkušenosti a někdy i zcela se vymykající zdravému lidskému rozumu 

se přemítají do osudů dětí vyrůstajících v dysfunkční rodině a lze říci, že tím získávají silně 

pokřivený náhled na lidskou morálku, na společnost a na svět celkem. Jejich traumata 

zanechávají šrámy na malé dětské dušičce a následně ovlivňují nejenom jejich postoje, 

mínění, charakter a osobnostní rozvoj, ale promítají se do celého jejich žití.  Jejich možné 

pozdější selhávání v důsledku výchovy v dysfunkční rodině nabývá rozmanité podoby. 

Nejenom jako neúspěch v osobních vztazích, či v roli rodiče a vychovatele, ale často má 

daleko závažnější dopad v podobě páchání různě závažné trestní činnosti. 

Z hlediska poruch rozděluje Helus (2006, s. 152) rodiny  na: 

 Funkční rodiny s přechodnými, více či méně vážnými problémy – jsou 

charakteristické poruchami ve vyhrocených časových relacích a to pouze v některých 

svých funkcích. To, ve svých důsledcích vážněji neohrožuje rodinný systém a vývoj 

dítěte. Členové rodiny jsou ještě schopni své problémy řešit. V krizových fázích přistupují 

se zvýšeným, zpravidla obětavým úsilím k řešení svých problémů. Hodnota rodiny 

zůstává prioritní a překonání překážek zvyšuje soudržnost rodiny. 

 Rodiny problémové – soužití v rodině je problematické, s výrazným ztížením plnění 

jejích funkcí.  Na závažné problémy rodina nestačí a i přes intervenci zvenčí, která 

vznikající potíže redukuje spíše dočasně, dochází k alternativní volbě, spočívající 

v rozchodu a hledání cest s nejméně traumatizujícím dopadem na děti. 

 Rodiny dysfunkční - lze definovat jako rodiny, v níž se vyskytují vážnější  

a dlouhodobější poruchy některých nebo všech jejich funkcí, které bezprostředně ohrožují 

rodinu jako celek a hlavně vývoj a prospívání dítěte. Rodina není schopna své problémy 

řešit sama, vyžaduje nutnou intervenci vnějších institucí nebo soustavnou pomoc.  

 Rodiny afunkční – kdy se v rodině hromadí nejrůznější patologické projevy. Rodina 

přestává plnit vůči dítěti svůj základní účel. Dítěti závažným způsobem škodí a ohrožuje 

jej v samotné existenci. 
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1.2  Rodina jako základ společnosti 

Rodina jako sociální, kulturní i historicky podmíněný konstrukt, zprostředkovává 

proces celoživotního učení a společensky žádoucího způsobu chování, který je v dané 

společnosti aktuální. Předává další generaci základ zkušeností pro jejich směřování  

a orientování se v jejich životě, i v dané společnosti. Formuje specificky lidské vlastnosti, 

umožňující zařazení jejich členů do systému. Rodina jako nejdůležitější společenská instituce 

je základním článkem sociální i demografické struktury státu. I přes nenahraditelnost 

strukturálního významu rodin s dětmi při tvorbě lidského kapitálu je současná společnost 

nedoceňuje. Malá podpora rodin ze strany státu a vysoká finanční náročnost dětí, která pak 

nutně zasahuje do jejich materiálních možností, ovlivňuje následné rozhodování. Současná 

generace volí spíše racionální přístup a zvažuje různé vnější a vnitřní faktory při rozhodování 

mít či nemít dítě a také při rozhodování o počtu dětí. (Národní zpráva o rodině. [online] 2004)                                   

Dynamický proces vztahu rodiny a státu probíhá v různých podobách se souvztažnou 

vzájemnou interakcí. Postindustriální éra spolu se vznikem dnešního sociálního státu vytváří 

prostředí, které velmi znevýhodňuje rodinu a život v rodině oproti jiné formě soužití. 

V mezigenerační solidaritě ztrácejí dětí svoji důležitost, jako investice pro hmotné 

existenciální zajištění ve stáří. Bezprostřední závislost na dětech byla eliminována systémem 

sociální péče a důchodovým pojištěním. Význam dětí pro rodiče se tak posouvá do 

emocionální roviny, což snižuje přímou nezbytnost dětí v rodině, která je pak nahrazována 

některými jinými aspekty splňujícími jejich emocionální uspokojování. 

Nežijeme sami, nejsme izolovaní, ale přicházíme každodenně do kontaktu s jinými 

lidmi, jsme součástí lidského společenství. Umění soužití ve společnosti spočívá na kvalitách 

a osobnostních charakteristikách všech jedinců. Lidský jedinec přichází na svět jen jako 

potencionální člověk. Člověkem se stává v procesu socializace, jehož výsledkem je získání 

specificky lidských způsobů psychického reagování, vnímání, myšlení, cítění a konání, tedy 

osvojení se vlastností, které mu umožňují život ve společnosti. Pro úspěch ve společnosti je 

potřebné osvojit si takové vlastnosti a dovednosti, které preferuje daná společnost. Být 

ochoten naslouchat, spolupracovat, preferovat neagresivní způsoby chování a řešení konfliktů 

je jedním ze způsobů jednání, napomáhající integrálnímu soužití v dané společnosti. Jak 

konstatují existencionalisté, ,,jedinec si nevybral svět, ve kterém žije, je do něho vržen“. 

(Pelikán, 1995, s. 10)  
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1.2.1  Proces socializace v rodině 

Nejvýznamnější funkce rodiny je dána její socializační funkcí, kdy těžištěm se stává 

propojení jedince se společností. Proces socializace lze charakterizovat jako osvojení si 

společenských norem, plné přizpůsobení se společnosti a životu v ní. Socializace, jako 

společensky programové učení, zprostředkovává míru povědomí, které je důležitým faktorem, 

ovlivňujícím celkovou koncepci chování a stylu v dimenzi přijatelné - nepřijatelné. Tlaky ke 

konformismu a k jednání celospolečensky uznanými normami a hodnotami se transformují do 

porozumění požadavkům sociálního prostředí. Usměrňují jednání a vymezují hranice 

zájmům, aspiracím i očekáváním jednotlivců. Jak zdůrazňuje Havlík, Koťa, (2001, s. 44) 

socializace plní v stále se měnící mnohotvárné moderní společnosti rozporné funkce: ,,být 

mechanismem sociální kontroly a přitom spoluutvářet spontaneitu a připravenost na změnu“.  

Každá společnost si v průběhu svého trvání vytvořila normy (představy o tom, jakým 

způsobem by měli jedinci vykonávat sociální role dané jejich pohlavím, věkem, postavením, 

profesí apod. a také, které hodnoty by měli sdílet), kterými reguluje chování a prožívání 

jedinců. Z těchto normativních požadavků společnosti je odvozovaný obsah socializace, který 

je předáván prostřednictvím činitelů socializace. Hlavními činiteli socializace jsou ty sociální 

skupiny, do kterých je jedinec relativně trvale a pevně začleněn. K nejpřirozenější skupině 

pak můžeme zařadit rodinu. Pelikán (1995, s. 26) zdůrazňuje, že vzorce životního stylu  

a chování přebírají děti od svých rodičů, aniž si to většina z nich uvědomuje.  

 Primární socializace se odehrává v rodinném, emocionalitou prostoupeném prostředí, 

které zprostředkovává první kontakt se základními vzorci sociokulturního chování  

a myšlení. Tvoří ji podstatná část procesů osvojování si způsobů jednání a seznamování se 

s kulturním prostředím.  

 Sekundární socializace je procesem stabilizace, diferenciace nebo změny získaných 

schopností, postojů, vzorců, vědomostí i myšlení získaných v primární socializaci. 

Nejvýznamnější roli v procesu sekundární socializace sehrává škola, která dále rozvíjí  

a prohlubuje sociální aspekty lidských vztahů. Významnou roli sehrávají neformální 

vrstevnické skupiny. V současnosti výraznou měrou zasahuje také vliv masových médií.  

V rámci kulturních hledisek se uplatňují konkrétní činitelé, dalo by se říci socio-

kulturní činitelé socializace, jako je příslušnost k určité etnické skupině, společenské vrstvě  

a takoví činitelé jako je velkoměstské, venkovské nebo prostředí malého města. Nápadný je  
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zejména vliv různých sociálních vrstev, prostředí bohatých a chudých rodin, kde se uplatňují 

různé výchovné praktiky (např. tvrdší fyzické trestání dětí v chudších rodinách) 

 a také různé výchovné cíle. V sebepojetí studentů pocházejících z vyšších vrstev vystupuje 

výrazněji snaha po dominaci, vykazují větší variační šíři přání a obav než příslušníci nižších 

vrstev, kteří jsou více zaměřeni na potřeby přežití. (Nakonečný, 2009, s. 134-136) 

 

1.3  Současná moderní rodina 

Změny, které za posledních sto let proběhly, zasahají do všech oblastí lidstva. Změnily 

společnost, rodinu, náhled i myšlení. Dochází k eskalaci informací, technického pokroku  

i života. Materialistický výklad světa pronikl do životního smýšlení lidí a ve svém důsledku 

určuje převládající styl života, který je již ve své obecnosti přijímán jako uspěchaný, náročný 

a taky primárně účelový. Člověk cítí se být oproštěn od různých mýtů, tabu a iluzí, jimiž byli 

spoutáváni lidé předchozích generací. Zasahující proměny zákonitě pronikly i do postavení 

rodin, jejich funkcí, obsahů i vzájemných vztahů. Rodina je obklopena neosobními přístupy 

cizích struktur. Vnější ekonomické vztahy s převládajícím konzumem vytvářejí tlak, 

konkurenci, lidé se stávají vzájemnými soupeři. Proto se rodina více uzavírá, vyčleňuje od 

okolního světa. Vytváří si svůj izolovaný mikrosvět.  

Mění se očekávání trvalosti vztahů. Labilnost nového manželství nebo alternativ 

společného soužití, je daná více prolínajícími se faktory - aktuální společenské klima, 

proměna postojů k manželskému svazku i hodnotové orientace. Křehkost vztahů vybízí spíše 

k poklesu angažovanosti a objevování ,,manželství na zkoušku“. Pragmatismus doby určuje 

eliminovat rizika a jedinec jen nerad obětuje své ,,já“ zájmům rodiny. Ponechává si více 

prostoru pro sebe, svou nezávislost a eventuální změnu, na základě své svobodné vůle. Po 

staletí zakonzervované archetypy párového chování se mění a vstupem do manželství nastává 

předefinování partnerské reality. Individualismus a autonomie předurčují vklady a investice 

do sdílení. Jak zmiňuje De Singly (1999, s. 98), hodnoty individualismu převyšují u jedinců, 

kteří ,,již dostaly do vínku velký kulturní nebo sociální vklad“. Potvrzení vlastní identity mimo 

svazek, dané sociálním uznáním a možností seberealizace, tak snižují kredit vztahu.  

Konveční účely k založení manželství ustoupily a důvod k uzavření manželství má ryze 

emoční charakter. Jak uvádí Vágnerová (2008, s. 95) nejčastějším motivem je láska  

a touha po bezpečném zázemí. V případě, že citový vklad se stává jediným motivem, pak 

proměnlivost emočních vazeb, je významným prediktorem jejich nestability a zranitelnosti.  
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Monogamii se tak dostávají jiné normativní obsahy. Již není chápána, jako projev konformity 

a morality, ale symbolizuje kvalitu vztahu. Setrvání ve svazku není účelové, nebo protože se 

to musí či očekává, ale ovlivňujícím faktorem je vyjádření svobodné vůle.  Manželé nebo 

partneři setrvávají, protože chtějí. Podle Gillernová (2011, s. 106) jsou nejstabilnějším 

svazkem přímá manželství, bez předchozího sdílení společné domácnosti, tedy života ,,na 

zkoušku“. Nejméně stabilní jsou nesezdaná soužití.  

Malá společenská skupina netvoří pomyslnou jednotu ve všech aspektech. Změny 

navozené zrychlujícím se životem a změnami v ekonomickém zabezpečování chodu 

domácností, změnily nutnost bezpodmínečné závislosti jednotlivých členů. Příslušníci rodiny 

nemusí společně pracovat, nesetrvávají v kooperaci při tvorbě statků. Moderním přístupem 

k rozdělení rolí si každý zachovává jiný čas odchodu, příchodu, spánku i stravování. Rodina 

se časově podřizuje začátku vyučování svých dětí ve škole, popřípadě pracovní době rodičů  

a nutně přizpůsobuje tomu svůj denní řád. Výjimku reprezentuje volný čas, který nabízí 

prostor pro rodinnou integraci, zejména o víkendech a prázdninách. Rodina již nenaplňuje 

striktně své základní funkce, ale vytváří prostor pro jiné, které lze spatřovat v konstruování a 

potvrzování osobní identity všech jejich členů.  (Havlík, Halászová, Prokop, 1996, s. 65) 

 

1.3.1  Charakteristiky a proměny dnešní moderní rodiny 

Stejně, jako celá společnost, tak i rodina prochází celou řadou změn, které zasahují do 

všech jejich oblastí a funkcí. Proměňují se vztahy v rodině, vztahy mezi dospělými, v rovině 

partnerské, tak i vztahy mezi dospělými a dětmi v rovině rodičovské. Vzrůstající důraz na roli 

jedince ve společnosti vedl k poklesu hodnoty, která je přikládána rodině jako přirozenému 

základnímu článku státu. Pro současnou rodinu jsou pak charakteristické určité znaky, které 

uvádí řada autorů. (Havlík, Halászová, Prokop, 1996;  Havlík, Koťa, 2001; Gillernová, 2011)  

 Demokratizace uvnitř rodiny – největších změn v rodině doznaly asi sociální role 

rodičů. Postavení otce v systému rodiny je nejvíce ovlivněno současným pojetím rodiny.  

Významnou roli sehrává ztráta role otce jako výlučného živitele rodiny. Proti tradičnímu 

chápání autority otce se do popředí dostává nutnost, získat přirozenou autoritu svým 

vztahem k dětem i k dalším členům rodiny, svou osobností, vědomostmi a životním  
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příkladem. Některá práva, ale i povinnosti v rodině přebírá žena, vztah mezi rodiči a dětmi 

je více otevřenější, demokratičtější.  

 Rodina se dostává do jisté izolovanosti -  v mezigeneračních vztazích je patrná snaha 

jednotlivých generací žít odděleně. Celkově také klesá význam sousedských vztahů, 

vzrůstá anonymita života velkých sídlišť. V rodinách sílí tendence unikat před záplavou 

různých podnětů dnešní moderní společnosti do klidu rodinného zázemí. 

 Rodina se zmenšuje, mění se její celková struktura – je upřednostňován zájem 

jednotlivce. Zvyšuje se počet lidí žijících v jednočlenných domácnostech i počet osaměle 

žijících žen i otců s dětmi. Zvyšuje se počet nesezdaných rodičů. Spolu s izolovaností je 

taková rodina křehčí, rozchod rodičů jednodušší, jakékoliv konflikty ji mohou snadno 

vychýlit z rovnováhy.  

 Dezintegrace znamená stav, kdy se rodina přestává scházet pohromadě nebo jenom 

v minimálním čase nezbytným pro její chod a řešení základních záležitostí. Komunikační 

styl nabývá podobu účelovosti, s výrazným omezením bezprostředních citově 

zabarvených sdělení. Je omezován přirozený kontakt, navzájem si již nesdělují zážitky, 

neřeší své problémy a nehledají cesty ke vzájemné pomoci a spolupráci. V životě rodičů 

nezbývá příliš času na děti – nastává atomizace rodiny.  

 Pracovní vytížení rodičů a značné časové zaneprázdnění má za následek vyčerpání, 

opět nezbývá čas na rodinu, ale ani na relaxaci. Dětem se nedostatek zájmu a času rodiče 

snaží vykompenzovat vysokým finančním kapesným a drahými dary, což se nutně musí 

promítnout do jejich hodnotového řebříčku, charakteru nebo inklinování k nekomfortnímu 

způsobu chování a jednání.  

 Dvoukariérový model rodiny je důsledkem rovných možností. Profesní úspěch žen 

může vést až k úplnému rozpadu rodiny. Ekonomickým i společenským aktivitám 

vzdělané a kvalifikované ženy nelze bránit. Bývá to však muž, jakožto slabší článek, který 

není schopen unést tíhu jejího úspěchu. Po tisíciletí měl v sobě zakódované, že je 

živitelem rodiny, musí ji zabezpečit po stránce materiální. Nyní se dostává do svazku, ve 

kterém tohle ženy zvládají bez problémů a oni se nemohou tímto způsobem prosadit.   

 Rozvodovost je v České republice jedna z největších v celé  Evropě – vysoká 

celospolečenská tolerance vůči rozvodům nese v sobě rostoucí liberalizaci postojů 

k rozvodům. Pro dítě v jakémkoli věku zůstává však rozvod rodičů největším krizovým 

prožitkem, vnějším stresorem.  
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 Diferencovanost rodin podle socioekonomické úrovně – v dnešní době je dalece víc 

patrný sociální i ekonomický status rodičů. Pokud se rodina rozhodne řešit finanční krizi 

neuváženým zadlužováním, může jí hrozit až sociální vyloučení. Děti ze sociálně slabých 

rodin se mohou dostat na okraj vrstevnické skupiny a mnohdy se stávají terčem šikany.  

 

1.3.2  Současné společenské klima a rodina 

Proces modernizace soudobé společnosti nepřináší jenom pozitiva pokroku, ale  

i negativa a rizika překračující humanitní rozměr člověka. Ve své podstatě neobohacuje 

hodnotu rodiny, ale působí na proměny přístupů, postojů i názorovou pluralitu. Zpracování 

společenské reality pozbývá racionalitu, hodnotová orientace rodin se stává kvantitativní, 

jednodimenzionální. Současná společnost dovoluje svým členům mnohem více, než tradiční 

společnost (drogová benevolentnost, detabuizace sexu, homosexualita, přístup v oblasti 

vzdělávání). Je nám předkládáno, že morálka ve své tradiční podobě se přežila a morální 

hodnoty jsou spíše vnímány jako luxus. Vždyť společenské a politické klima navozuje 

mínění, že pro ,,vyvolené“, není žádným problémem zdůvodnit a ospravedlnit cokoli.    

Současná, na výkon orientovaná společnost, naučila člověka i přes tolik zdůrazňovanou 

individualitu, osobní užitek a štěstí, aby si uvědomil, že cílem jeho snažení není jeho štěstí 

(nebo vyjádřeno teologickým termínem jeho spása), ale především splnění jeho povinnosti ke 

společnosti, k práci; jinými slovy pouze a jenom úspěch. Peníze, moc a prestiž se stávají hnací 

silou a smyslem jeho bytí, představují rozhodující životní hodnoty. Člověk je ponechán  

v iluzi, že jeho jednání probíhá v jeho vlastním zájmu. Ve skutečnosti lze předjímat, že slouží 

všemu ostatnímu, jenom ne zájmům vlastního žití. Všechno se stává pro člověka důležité, 

jenom ne jeho vlastní život a pocit vlastní identity. Pro všechno je k mání, jenom ne pro 

umění žít. (Pelikán, 2007, s. 16-19)  

Životním krédem člověka konzumního věku je osvobodit se od pevných rolí  

a všeobecných konvencí, být roven všem ostatním. Sám sebe chápe jako individualitu, 

s právem svobodně se sebou nakládat. Na výsluní se dostává lhostejnost, apatie z nadbytku 

podnětů a rychlosti jejich střídání. Konzumování je snad nejdůležitější formou vlastnění. 

Individuální úspěch a uspokojování vlastních potřeb vede často k naprosté lhostejnosti  

a bezohlednosti, vůči všem a vůči všemu.   

 



 
20 

Nezájem a lhostejnost panují nejenom ve společnosti, která dokáže plodit nová 

očekávání stejným tempem, jakým dokáže plodit nové deziluze, ale i v rodinách. Namísto 

vřelosti, přirozené úcty, vstřícné atmosféry a přátelství se nezřídka objevuje vypočítavý  

a nelítostný egoismus. Moderní rodina je konfrontována se světem krajně odosobnělých 

věcných kontraktů, kde včerejší očekávání jsou nesmlouvavě přeměňována v zítřejší nezájem. 

Kolik lásky a času je pak věnováno těm nejmenším, kteří ve svém dětském věku přejímají 

předkládané rodičovské vzorce chování spontánně bez možnosti korekce. 

Zdá se, že současná rodina se stává izolovaným mikrosvětem a postupně ztrácí svoji 

autentičnost. Typickou se stává manipulovatelnost jak v postojích, tak i v hodnotách. 

Demokratické principy budovaného systému nabízejí větší svobodu a tolerantnost  

k různorodosti názorových postojů i k sugestivnosti určitých politických, společenských, 

kulturních nebo ekonomických doktrín. Působení sdělovacích prostředků, masmédií a masové 

reklamy zasahuje do všech úrovní rodinného života. Dnes a denně se přesvědčujeme o jejich 

nezvládnutelné moci a účelovosti konstruování pravdy.  

Vzrůstající tendence klást důraz na roli jedince ve společnosti přináší současně snížení 

hodnoty rodiny jako základní biosociální jednotky. I přesto, že rodina představuje 

nenahraditelné sociální společenství pro přirozenou výchovu dětí, nedostává se jí všeobecné 

podpory. Mít či nemít děti je indiferentní vůči společnosti, která tvorbu lidského kapitálu 

nikterak neovlivňuje ani neupřednostňuje. Vychovávat děti je pak považováno za svobodné 

rozhodnutí rodičů a jejich hodnotových preferencí. (Národní zpráva o rodině, [online] 2004)                                   

 

 

 

 

 



 
21 

2  Výchova 

2.1  Obecný výklad pojmu výchova 

Výchova ve své nejobecnější rovině poskytuje základní mechanismy modelování 

lidského jednání a chování. Kořeny výchovného působení pravděpodobně sahají do 

prehistorie lidstva, k samotným začátkům existence rodu homo sapiens. Artikulované mluvení 

a rozvoj rozumových schopností umožnilo vnímání, poznávání a diferenciaci úkonů 

nezbytných pro přežití tlupy, kmene či rodu. Proto se obsahem, cílem i smyslem výchovy 

jako společného úkolu všech dospělých členů skupiny stala výchova k přežití. 

Při uvažování a hledání přístupů k výchově dneška, řada autorů vychází z určitých 

obecných premis, zahrnujících jak subjektivní vnímání rozporuplnosti světa, tak smysluplnost 

lidské existence a jejího směřování. Snaha o unifikaci jednotlivých systémů výchovy a jejich 

východisek, jak dokládá zkušenost minulých desetiletí, vedla k uniformitě, potírání 

individuality a k posilování akcentace průměrnosti.  

Definování pojmu výchova se vyvíjí v souvislosti se společenskými změnami  

a proměnami kulturních faktorů, které ji ovlivňují. Je chápána různými autory i filozofickými 

směry různě. Pelikán (1995, s. 36) definuje výchovu jako ,,cílevědomé a záměrné vytváření  

a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj každého jedince v souladu 

s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně 

integrovanou a socializovanou osobností“. Zdůrazňuje nutnost respektování jedinečnosti 

každého jednotlivce, vytváření prostoru pro rozvoj jeho vnitřních daností, které mu umožňují 

seberealizaci, poznání své hodnoty a vědomí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Výchova 

není jenom pasivní proces ovlivňování vnitřních a individuálních dispozic vychovávaného. 

Jedná se o interaktivní proces, při kterém již samotná volba a vnitřní akceptace vnějších 

podnětů je diferencována individualitou jedince.   

Výkladový slovník, Lidské zdroje (Palán, 2002, s. 229) uvádí: výchova je ,,záměrná, 

cílevědomá, soustava činností, proces zaměřený k relativně trvalému utváření osobnosti 

člověka (formování jeho základních osobnostních znaků: názorů, přesvědčení, postojů, citů), 

utváření podmínek umožňujících rozvoj a stimulujících snahu člověka stát se integrovanou  

a socializovanou osobností, vytvořit člověka jako sociální bytost.“ Výchova je často užívána 

jako synonymní s pojmem vzdělávání. Za výchovu je považováno i bezděčné neuvědomělé  
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a nezáměrné působení vnějších vlivů neboli obsahů dané kultury (skupinové normy i hodnoty, 

literatura, umění, média, reklama, socializační i adaptační mechanismy). 

Vaníčková (2004, s. 22-23) uvádí dva nejzákladnější typy výchovy, tzv. tvrdá 

(autoritativní) a měkká (antiautoritativní) výchova. Oba typy výchovy ve svých důsledcích 

selhávají. Přísná autoritativní výchova vytváří atmosféru citového chladu. Selhává pro 

nedůslednost a emocionální pozadí výchovy. Rodiče sahají po ní v okamžiku citového vypětí, 

v rozrušení, ve vzteku, bez vysvětlování, bez vnímání souvislostí a nezbytného prožitku viny 

na straně dítěte. Obdobně selhává i volná, antiautoritativní výchova, která je definována jako 

,, vychovávat bez jakéhokoliv poručníkování a jakéhokoliv nároku na moc nebo vyžadování 

poslušnosti. (Vaníčková, 2004, s. 39) Rodiče jsou ochotny prominout drobné opakující se 

prohřešky, ustupují požadavkům dětí i přes to, že jsou v rozporu s jejich potřebami. Děti 

ztrácejí tolik potřebné limity a meze. Základním postulátem výchovného pravidla se tak stává 

výchova s přesně vymezenými hranicemi, pravidly a zejména s její důsledností.   

   

2.1.1  Determinanty výchovy 

Základním determinantem výchovy je rodina ve všech jejích podobách. Rodinné 

prostředí s permanentní zpětnou vazbou je určujícím faktorem pro utváření identity 

jednotlivce a směrování jeho vývoje. Dynamika zdravé a dobře fungující rodiny se stává 

pomyslnou idealistickou metou pro formování postojů k světu i k sobě samému, názorů  

a hodnotových preferencí. Explicitnost rodinné výchovy tvoří jedinečnou formu sdílení, kde 

aktéři svou roli nehrají, ale jsou jejími aktivními hybateli, jsou v ní. Její implicitnost určuje 

přirozená zvídavost a schopnost dětí všechno napodobovat, vše co se děje v tzv. škole života.  

K determinantům výchovy přiřaďuje Matějček (2007, s. 14) hmotné i kulturně-

společenské prostředí dítěte, kdy ekonomický i sociální status rodiny podmiňuje její možnosti 

a vytváří kulturní a emocionální klima. Dále způsob bydlení;  hluk velkoměsta nebo klid 

venkova. Příznačná eskalace nezájmu a agresivity je plozena anonymitou sídlišť, kde si jejich 

obyvatelé chtějí udržet odstup. Také aktuální společenské klima, které je ovlivňováno 

celkovým stavem společnosti i aktuální úrovní společenského dění, nemalou mírou přispívá 

k celkovému transformování podoby výchovy. Ovlivňujícím činitelem se stává i počet členů 

rodiny, podnebí a mnoho dalších aspektů.  
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Účinná výchova může být jen pokud, jak nastiňuje Pelikán (1995, s. 65) je respektován 

celkový vývoj osobnosti i všech spontánně působících faktorů. Kromě výchovy spolupůsobí 

množství činitelů, které v různé míře ovlivňují vývoj dítěte. Jejich vliv není nezanedbatelný  

a představují jakousi životní danost, která je dítětem přijímána a které se přizpůsobuje. Je 

důležité uvědomovat si je, respektovat a následně zohlednit, i když prostředí, ve kterém se 

dítě učí žít, nevede samo záměrně k předem stanovenému cíli.  

Prostředí nepůsobí přímo, ale v intencích své komplementarity. Sociální, kulturní  

i ekonomická podmíněnost výchovy, klade značný důraz na kontexty, v nichž se jedinec 

pohybuje. Čáp, Mareš (2001, s. 313-315) začlenili podmínky působící na způsob výchovy do 

pěti skupin: 

 vlastnosti a zkušenosti vychovávajících 

 vzájemné vztahy a interakce mezi vychovávajícími a vychovávanými 

 vlastnosti a zkušenosti vychovávaných dětí 

 události a změny v podmínkách nejbližšího prostředí dítěte 

 širší sociokulturní podmínky 

Stav současné společnosti se přirozenou formou promítá v aktualizacích životního 

směřování budoucí generace. Nelze vytvářet vakuum, pro selektování a eliminování možných 

vlivů prostředí. Vliv okolí na vývoj dětí a zejména ten negativní je možné jenom částečně 

minimalizovat přístupem jedinců v roli rodiče. Je zde prostor, jak zdůrazňuje Vacínová (2006, 

s. 14), pro respektování jejich osobnosti, vedení k sebeúctě, vlastní zodpovědnosti  

a preferování tvořivého životního stylu. Vkládat do svých dětí mohou rodiče jen to, co je pro 

ně již vlastní, introjektované. Je důležité, jak rodiče sami budou navozovat obecnou lidskou 

orientaci na lásku, přátelství a spíše nevědomě vytvářet tlak k dobrým hodnotám. 

 

2.1.2  Psychosociální aspekty výchovy 

Člověk nežije ve vakuu, není nikdy sám, ale žije v lidském společenství, ve vztazích 

s jinými lidmi, v rodině. Ve světě, který přestavuje jeho místo pro existenciální přítomnost, je 

obklopen přemírou jedinečných bytostí, jednajících z vlastní vůle a přesazováním své vůle. 

Jedinečnost osobnosti je daná vzájemným působením různorodých, kulturně-historických  
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a morálně-sociálních vlivů na její utváření. Každý člověk pak v různých situacích jedná dle 

této jedinečné a neopakovatelně konstruované entity.  

Obyčejná lidskost představující možnost vnímat druhého člověka a být ochoten  

k nezištné pomoci dát, ač je patrno, že nic nebude vráceno, je však postavena proti 

každodenní morální lhostejnosti anonymity. Jsme nuceni žít svázáni svou vlastní 

subjektivitou a nerealistickými očekáváními v koexistenci s ostatními lidmi. Člověk jako 

prakticky jednající bytost, která rozhoduje sama za sebe, vědoma si své odpovědnosti, si nese 

riziko této odpovědnosti v podobě důsledků svých činů. Rodiče ve svém výchovném působení 

pak nesmí zapomínat na způsob vidění toho druhého, spolusdílení a vykročení k druhému. 

Předáváním těchto způsobilostí může být pak dítě schopno, konstituovat limity svého 

vlastního počínání.  

Současná psychologie i pedagogika chápe výchovu ne jako jednosměrně zaměřené 

působení dospělých na děti, ale jako aktivní proces vzájemně se ovlivňujících aktérů, 

s akcentací širšího rámce, který zahrnuje nové podmínky vytvářené současným společenským 

klimatem, změnami životního prostředí, změnami způsobu života a růzností názorů, postojů  

i hodnot segmentovaných sociálních skupin. Ve vzájemné interakci rodiče/vychovatele 

cílevědomým a záměrným, ale i nezáměrným působením vkládají do svých dětí svou životní 

filosofii i orientování, smysluplnost směřování a utváří předpoklady pro všestranný rozvoj  

a integritu jejich osobnosti. Současně však děti pouhou svou existencí ovlivňují rodiče. Již 

nemluvně svým úsměvem nebo pláčem, starší děti svými zájmy, módou, požadavky na 

přizpůsobivost rodičů, svými zvláštnostmi i problémy. Konstruktivním argumentováním, 

ignorováním, negativismem, vyjednáváním, opozicí, pasivitou, či mnoha dalšími 

analogickými postupy, děti ovlivňují své rodiče. Zasahují a působí na životní cíle rodičů, 

možnosti jejich realizace, trávení volného času, sebehodnocení i sebepojetí, jejich status, 

zájmy a celkové integrální sepětí. (Čáp, Mareš, 2001, s. 248)     

 

2.1.3  Komunikace ve výchově 

Potřeba komunikace je stará jako lidstvo samo. Toto lze slyšet a číst v různých 

obměnách. Ve svých důsledcích lidskou civilizaci nasměrovala k pokroku a prosperitě, vždyť 

uvažování se děje v řeči. Stala se nejenom životní potřebou, ale má i nesmírně důležitý 

aspekt, kterým je její sociální potenciál. Člověk nežije sám, je součástí lidského společenství, 
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má touhu a potřebu někam patřit, sdílet své pocity, své myšlenky a názory. Komunikace tvoří 

veškerý základ vztahů mezi lidmi, vyjadřuje jejich sounáležitost a vzájemné vazby.  

Komunikace je obvykle chápána jako sdělování informací, jako přenos obsahů  

a výměna významů, hodnot a reakcí. Komunikaci lze chápat i v širším pojetí, kdy předmětem 

komunikace může být jakýkoli lidský i přírodní výtvor (hmotný i duchovní). Komunikace 

probíhá komplexně, zahrnuje jak verbální prostředky (řeč a písmo), tak i neverbální (mimika, 

gesta, postoj těla, výraz tváře, tón hlasu). Neverbální komunikace je pro mezilidské vztahy 

podstatně důležitější. Signály, které jejím prostřednictvím jedna strana vysílá a druhá přijímá, 

můžou podstatným způsobem doplnit obsah sdělení nebo obsah zcela pozměnit a dát mu jiný 

význam.  

Výchovné působení rodiny se projevuje i v sociální komunikaci, kdy rodina vytváří 

předpoklady pro rozvoj dorozumívání dítěte a kvalitu jeho porozumění. Komunikace se stává 

nejdůležitější interakcí mezi jedinci a rozvoj komunikačních dovedností je nezbytným 

předpokladem zdravého vývoje v emocionální, kognitivní i konativní oblasti. Současně však 

tyto komunikační dispozice jsou nezbytně rozvíjeny v interakci s okolím. Matějček (1994,  

s. 51) uvádí, že ,,nestačí totiž, aby dítě slyšelo lidský hlas jen jaksi z prostoru. Je nutné, aby 

vnímalo toho, kdo k němu mluví a aby s ním mohlo vstoupit v tzv. interakci, čili ve vzájemné 

předávání podnětů“. Již velmi malé dítě vstupuje prostřednictvím mimoslovní komunikace 

do vzájemného dialogu. Vyjadřuje svým pláčem svoje emoce a potřeby a rodič, partner 

v dialogu, na základě porozumění jeho sdělení reaguje. Rodiče přirozeně, instinktivně 

promlouvají k dítěti, usmívají se, výrazněji zapojují mimiku a gestikulaci, snaží se vykouzlit 

na tváři nemluvněte úsměv nebo jiné projevy jeho spokojenosti a radosti. Nevědomky vytváří 

nezbytný základ pro pozdější zdárný vývoj řeči a komunikačních dovedností.  

Sociální dispozice představující schopnost symbolické komunikace má lidský jedinec 

vrozené. Jsou rozvíjeny ve všech dimenzích společenského bytí a to nejenom z pohledu 

osobnostních charakteristik, ale i interpersonálních vztahů a vztahových proměnných, které 

vedou k dialogickému svobodnému vyjadřování. Neexistuje svět kolem nás, jenom jako ,,věci 

o sobě“. Je syntézou kognitivních a komunikačních aktivit lidského soukolí, lidské 

smysluplnosti. Svou významnou úlohu zde sehrává i komunikace, která nemá jen jednu 

rovinu – věcné sdělování.  Schopnost vcítit se do myšlení a uvažování jiného člověka, obecně 

stavíme v příměru, ,,že ho chápe“, jenomže chápání může znamenat něco víc, co vyžaduje 

vstoupit do partnerova světa prostřednictvím komunikace. Nejen pro shromažďování detailů  

a informací, ale zejména pro předvídání toho, co je ve vztahu od nás očekáváno. Jak uvádí 
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Vališová (2004, s. 76), ,,ve vztazích nelze nekomunikovat“. Komunikace ve vztazích 

vyjadřuje náš emocionální vztah, vyjadřuje souvztažnost sociální situace.  

Ještě jeden aspekt komunikace je potřeba zmínit, a tím je komunikace přístupem  

a chováním. V minulosti, když vyrůstala naše generace, byly přednášky ze strany rodičů, 

varování, nadávky a vyhrůžky každodenní součástí výchovy. A i když moderní rodičovské 

přístupy ve výchově v podobě vysvětlování a zdůvodňování alterují předchozí nevhodné 

způsoby komunikace, přesto zůstávají tresty pro mnohé rodiče i dnes efektním, rychlým  

a zejména zjednodušeným způsobem vyjádření rodičovského postoje, přání i požadavku. 

Vaníčková (2004, s. 105) uvádí, že děti považují tresty za ,,normální“ způsob komunikace. Je 

to způsob komunikace, který rodiče chápou také jako možnost, naučit děti orientovat se 

v dnešním zrychleném, nesnadném světě. Společenská praxe je nastavena na bezprostřední 

akci a reakci. Přímočarý a zcela srozumitelný trest (pohlavek, facka) je volen jako nejrychlejší 

způsob komunikace. Nač sáhodlouhé vysvětlování, které si dítě může všelijak poskládat. 

Rychlá reakce ze strany rodičů a dítě ví, že si takové jednání již příště nesmí dovolit. 

Rozmyslí si, jestli bude činit stejně. 

 

2.2  Výchova a rodičovství 

Narozením vlastního potomka započal celoživotní proces výchovného účinkování v roli 

rodičů. Nelze kategorizovat čas na: ,,teď vychovávám“ a ,,teď nevychovávám“, ,,teď 

předávám kulturní vzorce a konstituuji bytost společenskou“ a ,,teď působí sociální vakuum“. 

Již samotnou svou přítomností v rodině neboli také ,,okolnostmi života“, proces výchovy 

probíhá a dítě prostřednictvím vnímání a pozorování přebírá autentické reálie dané rodiny.  

Většina rodičů své děti nevnímá jako předmět výchovy, jako subjekt, ale stávají se 

přirozenou a neobjektivizovanou součástí jejich životů. Výchova nese v sobě cosi 

ochranného, co se týká pečujícího chování a lze říct, že nejvíce vychováváme svým správným 

chováním a přístupem. Jejich výchovné snažení nemá jasně předdefinované výchovné cíle, 

nejsou pragmaticky formulované. V rovině lidskosti intuitivně směřují výchovu na schopnost 

dítěte orientovat se ve světě, umožnit mu být úspěšný, vybavit ho pro život. Svým vkladem 

naplňují vlastní přirozenou touhu nasměrovat dítě k prožití plnohodnotného a smysluplného 

života. Svým zaujetím aktivního postoje k životu, rodič přenáší klíčový přístup budoucího 

působení dítěte. Otázka pochopení světa, ve kterém lidský jedinec žije, se tak stává 

smysluplnou a motivující.  
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Často, jak zdůrazňuje Matějček (2007, s. 16) ve svém výchovném působení rodiče 

jednají spontánně, přenechávajíc svému temperamentu a osobnostním charakteristikám více 

prostoru než pedagogickému rozumu. Vždyť dnes již nikdo nepochybuje o negativních 

dopadech, mnohdy i nevědomky působících aspektech nevhodného výchovného působení. 

Špatným příkladem, nebo nesprávným chováním lze vychovat špatného, zlého člověka. Nelze 

slovním vyjadřováním něco dítěti podávat a pak ve svém počínání zcela potírat předkládané. 

(Piťha, 2006, s. 32) Nevhodné výchovné tendence můžou narušovat zdravý vývoj dětí. Jako 

značně problematickou udává Matějček: (in Gillernová, 2011, s. 118) 

 výchovu zavrhující – repulzivní, dítě je rodičem odmítáno, odstrkováno, ať již 

skrytou nebo zjevnou formou. Často jej vědomě, ale i neuvědoměle trestají, omezují, 

utlačují a dávají najevo nevraživost či nesouhlas; 

 výchovu rozmazlující - je charakteristická nezdravou citovou ulpělostí na dítě. 

Milující rodiče, plní sebemenší přání, podřizují se jeho náladám, na dítě kladou jen 

minimum požadavků a snaží si ho udržet pro sebe. Odstraňují mu z cesty všechny 

překážky, brání mu v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti; 

 výchovu zanedbávající -  také týrající nebo deprimující, s různou formou a rozsahem. 

Může jít o zanedbávání mírné či výběrové, až po hrubé a celkové. Dítě je ponecháno samo 

na sebe, povinnosti a pomoc pokládá za nutné zlo; 

 výchovu příliš úzkostnou a protektivní – přespříliš ochraňující, která dítě zbavuje 

vlastní iniciativy (eliminování rizik, vede je strach o dítě, aby si neublížilo). Dochází 

k omezování volnosti dítěte, jeho aktivit a snahy o poznání. Dítě není vybaveno pro 

zvládání nevyhnutelných rizikových situací; 

 výchovu perfekcionistickou - s nadměrnou snahou o dokonalost a perfektní výkon ve 

všem, s přemírou stimulací, bez ohledu na reálné možnosti dítěte. Co vede k jeho 

přetěžování a frustraci; 

 výchovu protekční - je to výchova příliš starostlivá, dítě je opečováváno často až do 

dospělosti. Snaha o dosažení hodnot, které oni pokládají za důležité a významné, bez 

ohledu na způsob, jakým bude těchto hodnot dosaženo. Vyžadují pro něj výraznější úlevy 

a ohledy. Výsledkem jsou jedinci nesamostatní, nerozhodní, závislí na rodičích. 
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2.2.1  Proměny výchovných postojů  

Způsoby vyrovnávání se s příjemnostmi i nepříjemnosti života, ale také možné způsoby 

reagování na vnější podněty jsou v dospělosti, kdy již máme děti, většinou úplně ustálené  

a pro daného jedince zcela typické. To jakým stylem bude rodič v každodenní interakci 

s dítětem jednat, jak bude hodnotit jeho chování a jaké přístupy ve výchově zvolí je výslednicí 

přirozené výchovy a jeho biologicky, psychologicky i kulturně podmíněných struktur 

osobnosti. Postoje determinují chování člověka, ovlivňují jej v jednání. (Atkinsonová, et. al, 

2003, s. 620) 

Rodičovské postoje, jak podává Matějček (1994, s. 10) jsou připravovány celým 

předchozím životem a ,,každý z nás mnohé výchovné zásahy svého společenského okolí 

přijímá bez rozumu a bez pochopení, a to navíc tak hluboce, že to v nás zůstává a pracuje 

třeba po celý život, aniž jsme si toho vědomi“. Nejsou předmětem výchovy v rodině, ale jejím 

produktem. ,,Já“ jako dítě z každodenních zkušeností a interakcí v rodině modeluji  

a zakládám své budoucí postoje do role, ,,já“ jako rodič. Pravděpodobnost pozitivního 

působení se snahou o  otevřené, citově stimulující prostředí je dalece vyšší u rodiče, který 

láskyplnou atmosféru sám prožíval, vyrůstal v ní.  

Prožitky v dětství mají různou podobu a dynamičnost. Čas společně strávený hrou, 

učením, volnočasovými aktivitami nebo někdy jenom prostým povídáním, sdělováním pocitů, 

i toho, co dítě zažilo ve škole, vykresluje nevědomě v mysli dítěte konstrukt postoje rodiče 

vůči jeho vlastní osobě.  Rodiče také v běžném, neformálním kontaktu, kdy mluví o svých 

blízkých, přátelích nebo známých, o politickém dění, o sousedech, ať již pozitivně nebo 

negativně či kriticky vykreslují svoje postoje, které se pak stávávají základem pro vytváření 

postojů vlastních dítěti. Postoje jsou tedy produktem sociálního učení, jako bipolární 

zpevňování. 

Postoje vyjadřují ,,současně náš hodnotící vztah k různým sociálním objektům v našem 

prostředí, tedy co upřednostňujeme, resp. co nemáme rádi. (Výrost, Slaměník, 2008, s. 127) 

Jsou charakterizované jako ,,psychologické tendence“ k určitému chování, myšlení a vnímání 

na základě subjektivního, emocionálně zbarveného hodnocení objektu, subjektu, slovního 

vyjádření, situací a jiných aspektů světa, v dimenzích pozitivity a negativity. Mít vůči něčemu 

nebo někomu postoj znamená, zaujmout vůči danému objektu nebo subjektu ,,hodnotící 

stanovisko“. ,,Zaujímáme hodnotící vztahy, tj. přiřazujeme jim určitou hodnotu, jeví se nám 
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v určité míře žádoucí nebo nežádoucí, dobré nebo špatné, užitečné nebo neužitečné, morální 

nebo nemorální, důležité nebo zbytečné, krásné nebo ošklivé.“ (Nakonečný, 2009, s. 240)   

I když si uvědomujeme, že část postojů přetrvává v nezměněné podobě po celý náš 

život, dochází také k jejich přetváření či změně. Změna postojů nastává nejenom vlivem 

přesvědčování, ať již masmédii, společností, lidmi kolem nás, ale i s věkem. Jinak budeme 

vnímat i reagovat na věc, situaci, konflikt v mladší dospělosti, jinak v střední dospělosti  

a jinak ve stáří. Zralost lidského jedince přináší zkušenosti, nadhled a konzistentnost 

v názorech. Jak již bylo výše uvedeno, výchova je proces celoživotní a probíhá v každé etapě 

lidského života. Tím, že interiorizujeme různé vlivy i nové zkušenosti, které na nás v interakci 

s jinými lidmi působí, posouváme nebo měníme obsah našich postojů. V současné moderní 

společnosti výrazným přispěvatelem změn v bipolárním hodnotícím vztahu jsou masmédia. 

Jejich moc je neuvěřitelná, v běžném životě si ji lidé zdánlivě ani neuvědomují, nevnímají sílu 

jejího působení. Přesto výrazně zasahují do každodennosti našich životů, prostupujíc do 

všeobecných postojů. Jen některým jedincům přetrvá schopnost zůstat sám sebou, i když 

paradoxně se nabízí otázka: jaké měřítko stanovit, pro posuzování, tak neměřitelného obrazu 

subjektivnosti v postojích. (Pelikán, 1995, s. 28) 

 

2.3  Výchova  v kontextu morálky a hodnot 

Morální normy a hodnoty jsou stěží uchopitelné pojmy, ale mnozí psychologové 

pokládají za praktické rozdělit morálku na ,,dvě souvztažné stránky; na stránku subjektivní 

(vnitřně zastávané osobní zásady chování) a stránku objektivní (postoje a chování obecně 

kladně hodnocené). (Fontana, 1997, s. 232) Morálním vývojem prochází každý lidský jedinec. 

Značně závisí na porozumění hlediska druhého a rozvinutí citlivosti vůči druhým. Snažení 

rodičů i institucionální výchovy, by proto mělo směřovat od porozumění a sympatie, 

k empatickému porozumění. Sympatie vede k lítosti člověka v jeho těžkých okamžicích, 

zatímco empatie znamená spoluprožívat emoční napětí, které právě jedinec zakouší. Empatie 

vyplývá ze schopnosti vcítit se do jeho pocitů, vnímat jeho prožitky obdobně jako je vnímá 

daný jedinec.  

Základní přístupy k morálním pravidlům ve  společnosti jsou dané a předávané 

z generace na generaci. Zjednodušené pojetí říká, že morálka je určitým souhrnem nepsaných 

pravidel, podle kterých by se měl člověk chovat a díky kterým je schopen odlišit, co je 
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,,dobré“ a co ,,špatné“. Stav uvědomění si, cítění, schopnost sdílení a sounáležitost je možno 

označit jako subjektivní stránku mravnosti. 

Morálku lze vnímat i jako formu společenského vědomí, zahrnující: 

 morální jednání – soubor požadavků na způsob všeobecně přijímaného chování  

a jednání, vyjádřeného hodnotou lidského jednání;  

 mravní vědomí – nadčasové kritérium pro individuálně zvnitřněné cítění  

a přesvědčení;  

 morální vztahy – jsou souhrnem závislostí a spojení, které představují závaznost 

požadavků na mravní vědomí jedince, formulované do mravních norem, povinností, 

důstojnosti, svědomí a odpovědnosti.  

Morálka je pro mnohé v dnešní moderní společnosti vysoce sporným pojmem. Co je 

vlastně morální a co nemorální. I když se nám mravnost někteří novověcí myslitelé pokoušeli 

zdůvodnit, jsou naše morální postoje a s tím spojené jednání ve své podstatě úzce omezené. 

Neexistuje jediný morální princip, univerzálně nám lidem daný, který je poplatný všem. 

Každá společnost i každé společenství má své sociokulturní i morální pravidla a také určitý 

étos života, který je předkládán členům v různých oblastech. Členové dané kultury se jim řídí 

ať již v rovině vědomé, nebo nevědomé a právě rodina se stává nejčastějším kulturním 

rámcem pro jejich přenos na další generaci. Všichni žijeme v prostoru a kontextu dané 

morálky a její pojetí spoluurčuje i způsob výchovy a integrální působení všech členů dané 

společnosti. Rodinné prostředí se svou podstatou ustavuje, jako vzor určující 

interiorizovaným morálním kodexem směrování a vývoj cítění, vědění a zejména chování 

v morálních aspektech lidského bytí. (Abeceda filosofického myšlení, [online] 2006)  

Rodina se pro nás stává dějištěm pro komplexnost vnitřního i vnějšího rozvoje a etický 

rozměr výchovného působení je spíše předáván neuvědoměle, na pozadí generacemi 

vyhodnoceného morálního postulátu. Nejen vše co dospělý člověk, ale i dítě vykoná je 

nějakým způsobem zařazeno do mravního hodnocení. Jestliže má pak každé lidské jednání 

počátek ve vůli, je potřeba zvážit, zda zdánlivým předmětem výchovy má se stát vůle k dobru. 

Mravní dobro ve své zvláštní povaze nezdokonaluje člověka jen po stránce osobnostní, ale 

mravní dobro činí člověka dobrým jako takovým.   
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2.3.1  Hodnotový systém 

Člověk je určen sociálními podmínkami, do kterých se rodí a základem lidské 

sociálnosti je hodnotový systém, který také určuje vztah jednoho člověka k druhému, 

zdůvodňuje jeho odpovědnost za sebe i k tomu druhého. V průběhu historického vývoje si 

lidstvo postupně vytváří určitý společný všeobecně uznávaný morální a hodnotový žebříček, 

který je založený na základních představách o dobru a zlu. V rovině kultury je předáván 

v rodinném prostředí a i přes všechny rozdíly může spojovat jednotlivce i celé společenství.  

Filosofií jsou hodnoty pojímány jako morální kategorie, jež určují normy chování. 

Vyjadřují také představy filosofů o reálné existenci hodnot a vzájemné souvislosti věcí. 

Otázka smyslu lidských hodnot, smyslu lidského bytí vůbec se prolíná v různých směrech  

a v různých souvislostech. Hodnoty mají pomáhat člověku orientovat se v prostředí  

i ve společnosti. Z racionálního hlediska je lze tedy chápat jako zhmotnění praktického 

duchovně orientovaného vztahu člověka k jeho prostředí. Představují jakýsi pevný bod, který 

poskytuje člověku určitou jistotu a stabilitu, nabízí životní střed a zažitý řád.  

Každý máme ,,soustavu hodnot, jichž si vážíme, jichž chceme v životě dosáhnou a jež 

bychom rádi zajistili i svým dětem“. (Matějček, 2007, s. 45) Děti na základě intencionální 

výchovy primárně zvnitřňují postoje a hodnotovou orientaci svých rodičů a následně si tím 

utvářejí svůj vztah k životu, k sobě, ale i k druhým lidem. Jak zdůrazňuje Havlík, Koťa, 

(2001, s. 74) tzv. rodičovská autonomie představuje možnost k jakým hodnotám a jak děti 

vést a co od nich rodiče mohou vyžadovat. Je zde rozhodující příslušnost ke kultuře  

a v závislosti na jejím vývoji a vnímání se liší praktiky i názory v přístupu.   

Hodnotová orientace je vyjadřována v mnoha směrech lidské činnosti, potažmo ve 

všech jejích aspektech. Jedinec ji implicitně zahrnuje při selekci toho, jaké činnosti a jak 

intenzivně se jí bude věnovat nebo při cílevědomosti jejího realizování. ,,Hodnotami se 

obvykle rozumí, nejpodstatnější přístupy či postoje člověka k základním oblastem životní 

reality“. (Mikšík, 2007, s. 85) Rozumíme tím postoje, které nejvýrazněji determinují lidské 

jednání a chování. Systém našich hodnot určuje, co člověk dělá, co jej uspokojuje či 

neuspokojuje v reálném životě, v procesu každodennosti. Významné hodnoty, které nejsou 

dostatečně saturovány nebo také aktuální konflikt mezi introjektovanými hodnotami vyvolává 

psychické stavy frustrace a maladjustace. 

Složitost a mnohostrannost hodnot vystihuje jejich relativnou podmíněnost. Člověk ve 

své snaze rozlišovat ty pravé hodnoty od nepravých, hodnoty reálné, faktické, ale i fiktivní či 
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iluzivní se utápí ve své individualitě. Sám určuje, která hodnota je pro něho důležitá, má pro 

něj hlubší význam. Hodnoty se vyvíjí velmi složitě a za velmi složitých podmínek. Jsou-li 

objeveny, nedostává se jim obecného souhlasu, přijetí i pochopení po dlouhou dobu. Riziko 

omylu je největší v oblasti hodnot. Je zde největší místo pro předsudky, sebeklamy, utopie, 

malichernosti i výstřednosti. Člověk je ale tvor záludný a hodnota, která byla důležitá, pro 

kterou byl ochoten překovávat překážky, může být devalvována a odsunuta do zapomnění.  

Každá rodina si vytváří svůj hodnotový systém, který ovlivňuje chování jejich členů  

a vede k upřednostňování určité strategie zvládání problémů. (Vágnerová, 2002, s. 317) 

Vstupování těchto strategií se promítá do názorů, postojů, citového rozpoložení, osobnostních 

předpokladů i celkové harmonizaci rodinných vztahů. Základem budovaného systému se 

stává autentická osobnost rodiče, která je kultivována morální stránkou lidství. Jak uvádí 

Piťha (2006, s. 33) kultivace má vést k úctě, k úctě k člověku i k hodnotám, ,,kultivovaný 

(slušný, a vzdělaný) člověk vzbuzuje úctu dík svým osobním hodnotám. Na druhé straně vede 

člověka k uctivosti vůči hodnotám všeho a všech, s nimiž se setkává“. Není to však 

jednostranná relace, ale hodnotově abstrahována forma chování, a to, v obou směrech. Rodiče 

nemůžou vyžadovat úctu a poukazovat na slušnost bez jejího reálného cítění. Vážit a ctít si 

své rodiče je dáno, ne pouhým morálním kázáním, ale především vlastním postojem v životě. 

Něco chtít je vyváženo dáváním.  

Každá společnost si v průběhu svého trvání vytvořila normy (představy o tom, jakým 

způsobem by měli jedinci koexistovat, jaké hodnoty by měli sdílet), kterými reguluje chování 

a jednání jedinců. Tyto normy jsou pak v rodinném prostředí úspěšně předávány další 

generaci jako součást kulturních vzorců. Lidské chování je řízeno hodnotami a motivováno 

potřebami a cíli. Nelze však hodnoty jednostranně chápat z hlediska jejich užitečnosti, neboť 

úzce vyjadřují i samotnou podstatu lidské existence. V hodnotách se zrcadlíme hlavně my, 

svým způsobem neskutečně mocní a jedineční tvorové.  
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3  Výchovné styly 

3.1  Styl výchovy v rodině  

Proces výchovy dítěte v rodině je složitý a mnohostranný, zahrnující rozmanitost 

vkladů jejich aktérů ve vzájemně se podmiňujících vazbách. V minulosti výchova byla spíše 

otázkou transgeneračního přenosu naučených stylů, ve kterých se uplatňovala instinktivní 

výbava rodičů s výraznou citovou angažovaností. Pro současnou společnost, která je v mnoha 

věcech otevřenější a také vstřícnější, je ochota učit se novým dovednostem a přijímat 

erudované poznatky v mnoha oblastech, výchovu dětí nevyjímaje, již zcela samozřejmá. Řada 

rodičů dnes sáhne po doporučeních odborníků a je ochotna nechat se řídit moderními 

příručkami či odbornými radami renomovaných specialistů. Přesto výchova dětí v rodině stále 

není činnost organizovaná, nemá jasně předdefinované postuláty, neprobíhá dle vymezeného 

standardu, stanovených kurikul, osnov a metodik jako ve škole.  

Naše výchova v dětském věku, to jakým stylem jsme byli vychovávány, se pak 

nejčastěji stává předlohou, ze které v roli rodičů budeme sami čerpat. I když ne vždy je přenos 

akceptovatelný, se stylem výchovy rodičů/vychovatelů nelze se ztotožnit. Stává se, že 

subjektivní zpracování zkušenosti nabylo záporných hodnot. Uplatňovaný styl výchovy vůči 

svým potomkům pak bude zcela odlišný, s negací vlastních prožitků.  

Styl výchovy v rodině může nabírat podobu spontánně probíhajícího a intuitivně 

založeného procesu v cirkulárně podmíněných procesech, kde je mnoho neuvědomělého, 

bezděčného. Někdy si způsob výchovy rodiče uvědomují a uplatňují adekvátní přístup, ale 

v některých případech je uvědomění neúplné a zkreslené. Jak zmiňuje Gillernová (2011,  

s. 121) styl výchovy pojmenovává ,,to podstatné ve výchově, co ovlivňuje volbu dílčích 

výchovných prostředků a metod, jejichž množství i kvalitu“ v komplementární síti výchovných 

přístupů. Osobnostní vlastnosti rodičů, rysy i zkušenost, charakter vzájemných interakcí 

a specifika rodinného prostředí se svými individuálními charakteristikami a věkovou 

souvztažností jsou pak proměnné, mající vliv na tvárnost uplatňovaného stylu. 

Čáp, Mareš (2001, s. 303) uvádí, že ,,termín způsob výchovy, popřípadě výchovný styl, 

vyčleňuje z vysoce složitého souboru výchovných procesů klíčové momenty: zejména emoční 

vztahy dospělých a dětí, jejich způsob komunikace, velikost požadavků na dítě, způsob jejich 

kladení a kontroly. Projevuje se též volbou a způsobem reagování dítěte na ně. Zahrnuje 

strategie v jednání a chování, klima vzájemnosti a spjatosti společných činností a dva 
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vzájemně propojené vztahové aspekty – emoční a výchovné vedení. Stávají se součástí 

celkového životního stylu dané rodiny. Typologii způsobů (stylů) výchovy předkládají tyto 

autoři jako klasickou triádu stylů, která byla rozpracována ve třicátých letech minulého století 

psychologem K. Lewinem a zahrnuje styly: 

 Autokratický (autoritativní, dominantní) -  vychovatel více rozkazuje, zakazuje či 

trestá, málo respektuje potřeby i přání, nedává prostor pro iniciativu a porozumění. 

 Liberální vedení, liberální výchova -  minimalistické řízení, s výrazným omezením 

požadavků, nedůslednost jak při jejich vyžadování tak kontrole.  

 Sociálně integrační (sociálně integrativní, demokratická výchova) -  je nejkladněji 

přijímán. Vychovatel uplatňuje diskusi, spontánnost a klade důraz na vlastní iniciativu, 

s minimem příkazů a trestů, stává se spíše vzorem. 

Obdobně podává Baumbrindová ( in Helus 2006, s. 169) následující výčet: 

 Autoritářský (authoritarian) styl -  představuje rigidní (ulpěnost, nepružnost), 

vysoce direktivní přístup prosazování poslušnosti dítěte. Komunikace je minimalistická, 

více příkazů, zákazů, dítě je spíše trestáno a často i fyzicky.  

 Povolující (permisiv) styl -  vyznačuje se maximalizací volnosti dítěte. Požadavky  

a omezování jsou aplikovány v co nejmenší míře, trestání je zcela vyloučeno. Významnou 

roli sehrává postoj k dítěti, který je vymezen předpokladem, že ,,nakonec určitě přijde 

k rozumu“, ,,samo musí vědět oč jde“, ať se samo rozhodne a pak vidí k čemu to vede“.  

 Styl opřený o autoritu (authoritativ)  -  jsou jasně vymezené principy chování 

v dimenzi ,, co je správné a co ne“, při respektování potřeb dítěte. Dochází ke vzájemné 

neochuzené komunikaci. Rodiče dbají srozumitelnosti svých požadavků, dítě musí jasně 

vědět proč a k čemu je vedené. K naplnění stanovených požadavkům se nestaví rigidně, 

ale jsou ochotni dítě vést a pomáhat mu. Uplatňují svoji přirozenou autoritu a pro dítě se 

stávají vzorem.  

Takto zjednodušená typologie je příliš omezující, teoreticky i prakticky ne vždy 

uplatnitelná.  Výchovné působení nebývá takhle vyhraněné, ne všechny způsoby výchovy lze 

zařadit do naznačeného schématu. Přinejmenším jak uvádí Čáp, Mareš (2001, s. 303) bylo by 

nutno zavést víc typů nebo aplikovat typy přechodné či smíšené. Typologické dělení 

výchovných stylů bylo pak nahrazeno modelem dvou dimenzí. Nejčastější jsou užívané 

dimenze emočního vztahu k dítěti: láska a kladný postoj versus nepřátelství, záporný, 

chladný a zavrhující postoj. Druhá dimenze zahrnuje dimenzi řízení: autonomie, minimální 

řízení versus přísná kontrola, maximální řízení.  Svým výzkumem došli k závěrům, že i toto 
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paradigma je značně zjednodušené, má výrazné nedostatky. Zjistili častý výskyt 

ambivalentnosti, kladný a záporný pól dimenze emocí se ne vždy vylučuje.  

Již na začátku 80. let minulého století byl rozpracován model čtyř stylů výchovy 

(Baumrind, Maccoby, Martin in Gillernová, 2011, s. 123) Model čtyř stylů výchovy vychází 

ze socializačních tendencí, zdůrazňuje hodnotový systém rodičů a začleňuje bipolaritu 

rodičovských stylů na principu rozlišování dvou dimenzí - množství a druh požadavků 

kladených na dítě versus vnímavost i citlivost vůči dětem.  

 Tabulka. č.1 Model čtyř stylů výchovy 

RODIČE odmítající  akceptující 

nároční a kontrolující autoritářský styl autoritativně-vzájemný styl 

nenároční a nekontrolující  zanedbávající styl shovívavý styl 

Pramen: GILLERNOVÁ, Psychologické aspekty změn v české společnosti. 2011, s. 123  

 Autoritářský styl - představuje přísné rodiče, ovládající, vyžadující, kontrolující  

a současně odmítající, který nerespektují přání a potřeby dětí. Dávají najevo 

nekompetentnost dítěte a částečně nezájmem o jeho prožívání. Je to mocenský vztah 

nerovnosti, bez možnosti kompromisů. Vztah nadřazenosti a podřazenosti, využívající 

fyzickou převahu a existenční závislost. Chování dítěte má dle Vališové (2004, s. 90) 

sklon k sociální izolaci, je bez spontaneity. 

 Autoritativně-vzájemný styl  - vyjadřuje taktéž přísnost i náročnost rodičů, ale 

současně také laskavost, vstřícnost a akceptaci. Jsou přesně vymezené pravidla i hranice  

a jasně nastavená rodičovská důslednost, při jejich dodržování. Rodiče vyžadují, aby se 

děti chovaly na úrovni, odpovídajíc jejich věku, rozumně a společensky. Zajímají je jejich 

názory a city. Vališová (2004, s. 90) uvádí, že chování dítěte je pak nezávislé, 

kamarádské, sebeprosazující. Dítě je spokojené a ochotné spolupracovat s rodiči. 

 Zanedbávající styl  - charakteristickým znakem je lhostejnost a laxní přístup rodičů, 

bez zájmu o dítě i jeho rozvoj.  Rodiče nekladou žádné nároky, převládá emoční plochost 

a mnohdy i odmítání. Chování dítěte inklinuje k náladovosti a nesoustředěnosti. Dítě je 

rozmařilé, impulsivní, prozrazuje neschopnost ovládat své city. (Vališová, 2004, s. 90) 
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 Shovívavý styl – ve vztahu převládá vřelost a porozumění, emoční podpora  

a přijímání dítěte, ale není kladeno příliš požadavků, a ani jejich splnění není důsledně 

vyžadováno a kontrolováno. Převládá neangažovanost rodičů, s nízkou mírou uplatňování 

rodičovské autority, tresty nejsou prostředkem výchovy. Vališová (2004, s. 90) podává, že 

chování dítěte se vyznačuje převládajícím živým a pozitivním emočním laděním, avšak je 

nezralé, impulsivní, bez přiměřené společenské odpovědnosti, kdy se dítě nedokáže 

spoléhat na sebe. 

V devadesátých letech minulého století Čáp se svými spolupracovníky vytvořil na 

katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze analyticko – syntetický 

model devíti polí, který je modelem čtyř komponent výchovy a jejich kombinací. Je zde 

reflektován způsob výchovy v rodině dimenzionální rovinou – emoční vztah versus výchovné 

řízení, které jsou syceny vždy dvěma komponenty. (Čáp, Mareš 2001, s. 306) 

 

 Tabulka. č. 2  Model devíti polí způsobu výchovy 

                                           Ř í z e n í 

Emoční vztah silné střední slabé rozporné 

záporný výchova autokratická, 

tradiční, patriarchální 

 liberální výchova  

s nezájmem o dítě 

pesimiální forma 

výchovy, rozporné 

řízení se záporným 

vztahem 

záporněkladný výchova emočně rozporná, jeden z rodičů zavrhující, druhý extrémně 

kladný nebo dítě je s ním v koalici 

kladný výchova 

přísná     

a přitom 

laskavá 

optimální forma 

výchovy se 

vzájemným 

porozuměním  

a přiměřeným 

řízením 

laskavá výchova 

bez požadavků  

a hranic 

rozporné řízení 

relativně vyvážené 

kladným emočním 

vztahem extrémně 

kladný 

kamarádský vztah, 

dobrovolné 

dodržování norem 

Pramen: Čáp, Mareš (2001, s. 306) 
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3.1.1  Pozitivní výchovný přístup  

Vychovat osobnost plně kompetentního jedince, morálně zdatného, schopného začlenit 

se do aktuálního dění ve společnosti a otevřeného k podnětům, je úkol, který vyžaduje 

spokojené a vyrovnané rodiče. Primárním předpokladem naplňování jedinečných 

osobnostních struktur, je zdravá osobnost rodiče s adekvátním vnímáním reality. Rodiče 

schopné rozvíjet vlastní potenciál, abstrahující morální a hodnotové systémy společnosti, 

orientované na směřování k plné lidskosti.    

Nejdůležitějším faktorem a klíčem k chování lidského jedince je ohodnocení, které si 

utváří sám o sobě. Jeho vlastní sebehodnocení se stává dominantním prvkem při utváření 

myšlenkových procesů, hodnot, emocí, přání a cílů. Děti, které jsou rodiči chváleny, 

oceňovány a respektovány, získávají pozitivní emocionální prožitek, cítí se spokojeně, dobře 

a mají více sil zdolávat překážky v životě.  Dávají si vyšší cíle a snadněji zvládají náročné, 

konfliktní a mezní životní situace. Matějček (1994, s. 15) zdůrazňuje, ,,že má-li se dítě vyvíjet 

po duševní a charakterové stránce v osobnost zdravou a společensky užitečnou, potřebuje 

vyrůstat v prostředí stálém a citově příznivém, na tom dítěti záleží především“.    

Rodiče svým stylem výchovy určují, jak se bude dítě rozvíjet, zda mu bude umožněno 

naplno rozvinout své schopnosti, dovednosti i zájmy. Ne vždy si rodiče uvědomují jaké 

dopady má jejich jednání. Mohou své dítě znevýhodňovat, potlačit predispozice i schopnost 

zdravé introjekce etických a morálních zásad, hodnot a postojů. Blokování rozvojových 

potencionalit je důsledkem rozporu s pozitivním výchovným stylem, který jak bylo výše 

zmíněno, je podmíněn mnoha faktory (osobnostní i sociokulturní). Způsoby chování 

rodičů/vychovatelů mající za následek negativní dopady na osobnost dítěte zmiňuje Helus 

(2006, s. 164) v těchto směrech: 

 Traumatizování dítěte hrubými, nešetrnými reakcemi na jeho projevy, 

vyvolávání v něm strachu a úzkosti z projevů jeho vlastní aktivity a iniciativy – 

zvýšený strach, že se dítěti něco stane, je provázen zákazy a příkazy. Úzkostné reakce 

rodičů na jeho živost a aktivity.   

 Nezájem o to, co dítě dělá, jak se projevuje, oč mu samotnému jde -  zájem rodičů 

je jedním z nejdůležitějších motivačních faktorů. Při nedostatku zájmu ze strany rodičů 

dochází k patologickému přeorientování snažení dítěte, které se pak snaží získat jejich 

pozornost a zájem za každou cenu.  
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 Necitlivé zásahy do činnosti dítěte -  v důsledku takto vedených zásahů nedochází 

k identifikaci dítěte s jeho vlastní činností, dochází k ambivalentnosti postojů a k narušení 

cílově orientovaného snažení. 

 Nevytížení dítěte -  z toho vyplývající nebezpečí, že u dítěte nastane demoralizace 

v důsledku nudy. Dítě vyhledává činnosti snadno proveditelné, bez aktuálního 

rozvíjejícího a aktivizujícího potenciálu. 

 Přetížení dítěte  - dítě je trvale unaveno neúměrnou námahou, nemá ,,volný“ čas. 

Nebezpečí lze spatřovat také v možnostech neúspěchů, které mají výrazně demoralizující 

vliv. V případě, že rodiče nezohledňují jeho možnosti a reálné schopnosti, dítě nemá 

předpoklady plnit jejich přemrštěné požadavky. 

Musíme však  brát v úvahu skutečnost, že jsou mezi námi děti, které i přes pozitivní 

přístup rodičů, jenž s nimi jednají s úctou, rovnostářsky a podporují jejich individualitu           

i zdravý rozvoj, mají pochybnosti o sobě. Mají zkreslený obraz sebepojetí a zvýšenou 

tendenci k vyhýbání se výzvám. Na druhou stranu jsou děti, které se v jejich nejvlastnějším 

prostředí musí vypořádat s ponižováním, necitlivostí, nespravedlivostí  a  nezájmem, a přesto 

mají stále dostatek energie a odhodlání postavit se výzvám okolního světa.      

 

3.1.2  Gender a výchovné styly 

V dnešním moderním, globálně propojeném světě se stále častěji setkáváme s užíváním 

pojmů v původní cizojazyčné podobě. K takovým pojmům, relativně novým, patří i gender. 

Prapůvod slova lze najít v starověkém Řecku, kde vyjadřovalo rod. Současné nové 

psychologické i sociologické přístupy vymezují jeho obsah v souvislosti se společenským 

konstruováním rozdílnosti mezi pohlavími. Zkoumají, jak se utvářejí a čím jsou podmiňované 

vztahy mezi ženami a muži v daných kulturně-historických podmínkách. Pojem gender (rod) 

vyjadřuje, že je to sociální uspořádání a jeho perspektivy, nikoli biologický rozdíl, který je 

rozhodující pro určenost, ,,být ženou či mužem“. (Výrost, Slaměník, 2008 s. 161- 165)  

Helus (2007, s. 52) uvádí jako závažnou dimenzi osobnosti fakt, že jsme mužem nebo 

ženou. Zkoumáním reálné každodennosti dojdeme k všeobecnému závěru, že nerovnost 

v některých aspektech života nejde zcela potlačit. Není podstatné, aby se ženy ve všech 

směrech vyrovnaly mužům. Jde o to, aby se muži či ženy nenechávali svazovat stereotypně 

zažitým traktováním, ale aby vnímali a přijímali bez předsudků rozmanitost životních rolí. 
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Rodina poskytuje dítěti modelové vzory k napodobování tradičně rozdělených rolí 

poplatných i dnes. Dochází v ní k prvopočátečnímu prožitku sebe sama, uvědomování si své 

pohlavní identity, uvědomování genderové příslušnosti jako chlapce či dívky. Jak uvádí 

Havlík, Koťa (2001, s. 54) stereotypizované jednání, podmíněné vnímáním rozdílnosti mezi 

pohlavími, je v rodině patrné již při výběru odlišných výchovných praktik a přístupů. Ať již se 

jedná o implicitně formulované v záměrech nebo neuvědoměle vštěpované v předávaných 

vzorcích i hodnotách. První známky takto zakotveného chování jsou patrné v rodičovském 

přístupu ještě před narozením. Jestli rodiče znají pohlaví svého dítěte, dostávají jejich 

představy konkrétní podoby. Holčičku si představují v růžových šatičkách s copánky  

a klučinu vidí, jak bude v modrých tepláčcích hrát s tátou fotbal. Zcela samozřejmě přijímáme 

i zobecněné názory, že kluci více zlobí, holky jsou mazlivější a zodpovědnější.      

Zprostředkujícím nástrojem se stává socializační proces a výchova jako celoživotní 

záměrné působení. Sociálním učením – napodobováním a identifikací dochází k formování 

odlišné identity spjaté s introjekcí dané sociální charakteristiky, odlišným chováním  

a vnímáním v určitých situacích. Nejenom v přístupu k dětem, ale i ve výchovném stylu je 

přemítán postoj rodiče/vychovatele a jeho genderová příslušnost. Rozlišováním lidských 

bytostí již od narození na chlapce a dívky, automaticky zapojujeme jiné strategie a postupy. 

Chlapcům jsou připisována jiné vlastnosti, a proto je v nich podporována průbojnost, 

agresívnost, rychlost, aktivita, jsou jim nastavovány pomyslné mety s nutností překovávání 

překážek. Vztah mezi rodičem a dítětem je více zábavnější, spontánnější, zaměřující se na 

poučení a veřejné aktivity. A také naopak, muž v roli rodiče k dětem přistupuje rozdílně. 

Život jim neusnadňuje, programově jej trénuje pro zátěž, více vyžaduje a klidně je nechá při 

hře i prohrát.    

Dívky jsou komunikativnější, více se orientují ve vztazích, jsou mazlivější  

a otevřenější. Je jim dovoleno více prožívat bolest a projevovat se emotivněji (typický přístup 

v situaci, když si kluk rozbije koleno, je deklarován proslovem - si přece chlap tak nebreč, 

chlapi musí něco vydržet). Matka častěji volí liberálnější, rozmazlující styl výchovy, více se 

zaměřuje na udržování rodinné pohody a harmonizaci výchovného prostředí. Poskytuje 

ochranitelský prožitek jistoty, raději dítě odměňuje a chválí, trestá spíše verbálně a při hře 

častěji nechává dítě vyhrát. Jenom ženě je vlastní ,,mateřský cit“ se svojí vnímavostí a citovou 

hloubkou, který nabízí hřejivou náruč a vytváří teplo domova.  

  



 
40 

3.2  Odměny a tresty jako součást výchovného přístupu 

Odměny, tresty a také pochvaly jako nejužívanější druh odměn, jsou prostředky, které 

neodmyslitelně patří do repertoáru všech výchovných aktérů a to napříč všemi kulturami  

i staletími. Proměňuje se jenom jejich poměr, užívané prostředky a zejména postoje jak uvnitř 

rodinného nebo formativního prostředí tak veřejnosti. Nemusíme zacházet do hluboké 

minulosti, mnozí z nás se stali přímými frekventanty vztahu vychovatel – vychovávaný, ve 

kterém odměny nebyly jedinými používanými prostředky ve výchově. Odměny a tresty 

neznamenají, jak uvádí Vaníčková (2004, s. 21) pouze okamžité řešení situace, ale představují 

jeden z momentů sociální úspěšnosti dítěte. Dítě, které nestrádá nedostatkem zájmu  

a nespravedlivostí trestů, se kterými si spojuje pocit křivd, neporozumění, podceňování  

a autoritativní prosazování rodičovské vůle, má velké předpoklady pro pozitivní 

komponování svého sociálního konstruktu, protože v něm byl ,,vzkříšen zdroj životní síly“.   

Proces výchovy dětí v běžné české rodině zůstává tradiční, v intencích přesvědčení, že 

odměny, pochvaly a tresty, včetně těch tělesných mají pozitivní vliv při působení na dítě. 

Rodiče si výchovu bez těchto výchovných prostředků, využívajících širokou škálu invektiv, 

neumí představit. I když se v současnosti do popředí zájmů, a to nejenom ve vědeckých 

kruzích, dostává otázka nepříznivosti takto zúžené výchovy, je zřejmé, že v povědomí široké 

veřejnosti bude nadále přetrvávat. Výchova zredukovaná pouze na odměny a tresty je 

výchovou orientovanou na výchovné působení zvenčí. Je málo zaměřená na rozvíjení vnitřní 

motivace, sebepojetí a seberegulace. Odměny a tresty posilují žádoucí a zeslabují některé 

reakce nežádoucí, usměrňují nevhodné chování a jednoduše dětem říkají, že jeho chování se 

nám nelíbí a nesouhlasíme s ním. (Jesenská, s. 63)  

Všeobecně jsou tresty a odměny považované za výchovné prostředky, které aktéři 

užívají v každodenní interakci, bez předchozího hlubšího zamyšlení nebo zkoumání jejich 

dopadů. Dítě zlobí, odmlouvá, nerespektuje přání a požadavky, zkouší, co rodiče vydrží, kam 

může zajít nebo jenom nevěnovalo svému úkolu dostatečnou pozornost a píli, jednoduše 

udělalo chybu. V těchto a mnoha dalších případech je důležité stanovit mu limity a vymezit 

hranice, za které již nemůže. Zdůraznit co rodiče nestrpí, kdy se jeho chování nelíbí anebo 

pochvalou ukázat, že je přijímáno, jsme spokojeni, dělá nám radost. Je vždy ale nanejvýš 

důležité, užívat je adekvátně k situaci i k věku, při přesném vymezení pravidel. Rodiče by 

měli být uměření a spravedliví, ale zejména laskaví. Jak uvádí Matějček (2007, s. 8-9 a s. 26) 
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odměny  a tresty nejsou jenom banální pochvala, pamlsek nebo pohlavek a plácnutí přes 

zadeček. Mají různou podobu a vrstvy. Matějček rozlišuje tři vrstvy odměn a trestů: 

 Vrstva nejnižší – tělesná neboli fyziologická – její obsah tvoří výchovné prostředky 

vnímatelné jako tělesné příjemnosti či nepříjemnosti (psychologické srovnání uvádí pocity 

libosti, nelibosti). Mají hmatatelnou podobu – odměňování pohlazením a pamlskem, 

trestem je pak pohlavek, domácí vězení, zákaz oblíbené hračky či činnosti.  

 Druhá vrstva – duševní neboli psychologická – aplikované výchovné prostředky 

,,nehladí ani nebolí tělesně, ale citově“. Odměnou je pochvala a uznání, tresty ztělesňuje 

odmítání, odsouzení, ponížení, výčitky, odepření přízně a pozornosti.   

 Třetí vrstva – duchovní  - přesahující obě předchozí a je představována odmítáním 

lásky, porozumění, soucítění a odpouštění. 

Mnoho rodičů věří, že tresty z druhé a třetí vrstvy jsou méně škodlivé. Psychické tresty 

sice nezpůsobují zjevné otisky na těle dítěte, ale zanechávají skryté šrámy na duši. Zejména 

v útlém věku jsou hodně problematické, způsobujíc trvalé a těžko odstranitelné změny 

v probouzející se dětské psychice. Malé dítě neumí o svých niterných pocitech rozmlouvat , 

není schopno se svou psychikou pracovat. Neustálými výčitkami, odmítáním a přezíráním 

dítěte, narůstá v rodině dusná atmosféra, dítě se nedokáže chovat bezprostředně a uvolněně, 

narůstá v něm zmatek a pocit viny. (Jesenská, s. 64) 

 

3.2.1  Odměny  

Odměna jako pozitivní stimul, má své opodstatnění, své místo, svůj řád. Odměna a její 

nejčastější forma pochvala vyjadřuje kladný přístup, pochopení a zejména podporu 

osobnostního rozvoje dítěte a jeho sebedůvěry. Ne každé chování je však možno odměňovat, 

a nelze si odměnou dítě ani kupovat. Konkrétní podoba odměny je podmiňována  

a ovlivňována vzájemným vztahem rodiče/vychovatele a dítěte. Dle Matějčka (2007, s. 9) 

vychovávají pouze odměny, v kontextu posilování a učení žádoucímu chování.  

Podle Čápa a Mareše (2001, s. 253) představuje odměna ,, působení (rodičů, učitelů, 

vychovatelů, ale také sociální skupiny) spojené s určitým chováním či jednáním 

vychovávaného, které vyjadřuje kladné společenské hodnocení tohoto chování nebo jednání; 

přináší vychovávanému uspokojení některých jeho potřeb, libost, radost.“ Odměnou se může 

stát i jenom úsměv, který mnohdy dokáže obsáhnout hloubku vazby mezi aktéry. Ale odměny 
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nesou v sobě i rizika. Přes všeobecně tradované přesvědčení, že odměny vnitřně motivují dítě, 

ve vědeckých kruzích panuje přesvědčení o jejich opačném působení. Vnitřní motivaci 

snižují. Přemíra materiálních odměn vede k posilování nepřiměřených názorů a postojů. 

Dochází k narušování vztahu k dospělým. Jeho snažení je směřováno k vnějšímu efektu – učit 

se, plnit požadavky, pracovat pro odměnu.     

Jak uvádí Matějček (2007, s. 26) co je trestem nebo odměnou pro jednoho, nemusí být  

i pro druhého. I dítě je osobností, implicitně syntetizující biologické a sociokulturní vlivy 

v průběhu svého žití. Na pozadí jeho individuality, s jeho vlastní, neopakovatelnou, 

nepřenosnou a nesdělitelnou zkušeností dochází k vyhodnocování zásahů do jeho dětského 

světa. Není odměnou pak to, co rodič jako odměnu vymyslel, ale to, ,,co dítě jako odměnu 

vnímá a přijímá“. Odměnou je vše, co pak dítě přijímá s radostí, co mu navozuje libé pocity, 

co mu dělá potěšení. Na podkladě podmíněných reflexů pak funguje výchovné snažení. Libé 

pocity chce dítě prožít znovu, je posilována snaha o jejich získání. Trest sice negativní 

chování dokáže zastavit, ale to správné buduje jenom odměna a pochvala. Odměna posiluje 

určité způsoby chování a jednání, vyvolává v jedincích pozitivní emoční zážitky, upevňuje 

v nich sebedůvěru. Proto by rodiče především měli odměňovat a chválit.     

Tradiční výchova, přetrvávající staletí, je založena více na trestech, než na odměnách 

(ve smyslu vědomého odměňování). Nehledá příčiny chování, problémy neřeší, spíše je 

zastírá. Co ale primárně chybí při výchově, je povzbuzení. Pozitivním přístupem v nerovném 

vztahu je proces ,,v němž se soustřeďujeme na úspěchy a schopnosti dítěte, abychom v něm 

vybudovali sebedůvěru a sebeúctu. Povzbuzení dětem pomáhá, aby věřily v sebe a své 

schopnosti“. (Čáp, Mareš, 2001, s. 257) Povzbuzování, podpora, akceptace vede k rozvíjení 

důležité složky osobnosti – vnitřní motivace, ve které hraje významnou roli zvídavost, potřeba 

seberealizace a smysluplnosti jednání, radost z objevování a osvojování si dovedností, 

zvládání překážek a dosahování cílů.  

 

3.2.2  Tresty 

Při vymezování toho, co je trest, Matějček (2007, s. 26) užívá stejného popisu jaký 

uvedl i při odměnách a uvádí, že ,,trest zajisté není to, co jsme si jako trest pro dítě vymysleli, 

ale to, co dítě jako trest prožívá.“ Trest popisuje jako ,,onen nepříjemný, tísnivý, zahanbující, 

ponižující pocit, kterého bychom se chtěli co nejdříve zbavit a kterému bychom se chtěli 

rozhodně pro příště vyhnout“. Jak uvádí dále, naštěstí je většinou shoda ,,mezí tím, co 
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vychovatel za trest pokládá a co dítě jako trest přijímá.“ Obdobně Čáp a Mareš (2001, s. 253) 

užívají odpovídající definici. Trest představuje ,, působení (rodičů, učitelů, vychovatelů, ale 

také sociální skupiny) spojené s určitým chováním či jednáním vychovávaného, které 

vyjadřuje negativní společenské hodnocení tohoto chování nebo jednání; přináší 

vychovávanému omezení některých jeho potřeb, nelibost, popřípadě frustraci.“ 

Rodiče nesmí zapomínat, že i v trestu vyjadřují svůj osobní vztah k dítěti. Jeho užití 

musí být pro dítě srozumitelné a pochopitelné. Aby byl trest účelný, musí postupovat jednotně 

a důsledně. Pohnutky vedoucí k užití trestů ve výchově klasifikuje Kopřiva a kol (2008,  

s. 122-123) v několika skupinách:  

 Výchovné působení -  vychází z potřeby vštípit mravní principy, nutnost dodržování 

pravidel a dohod. Vychovatel/rodič vede dítě k tomu, aby si plnilo povinnosti, 

uvědomovalo si meze a hranice.  

 Tradiční model chování -  způsob výchovy se přenáší z orientační rodiny. Faktem 

zůstává, že sklon k užívání tělesných trestů mají ve zvýšené míře jedinci, kteří v dětství 

získali tuto zkušenost.   

 Emocionalita - emoční ladění ovlivňuje chování k druhým lidem. Jiná je reakce na 

stejný prohřešek v kladném emočním rozpoložení a jiná při špatném naladění, zlosti nebo 

stresu, kdy jedinci reagují zcela odlišně.     

 Potvrzení moci - ne každý respektuje vlastní dítě. Mnohdy jde jenom o potvrzení 

pozice, docílení uznání autority a prosazení své pravdy. 

 Časový stres -  bezprostřední reakce v časové tísni, neodpovídá adekvátně 

nesprávnosti chování dítěte. 

 Nevědomost – šířící se liberalismus ve výchově ponechává dítěti možnost dělat 

cokoli. V důsledku toho, může nastat situace, že rodič si se svým potomkem neví rady. 

K trestání jej pak vede bezradnost, neschopnost řešit situaci jinak nebo pocit bezmoci.  

 Pohodlnost -  rychlé vyřešení situace ve snaze, mít svůj klid a pohodlí. 

 Osobní problémy -  každého z nás ovlivňuje celá řada osobních problémů, které 

přenášíme na své nejbližší. Časté problémy v komunikaci také vyvolávají nevhodné 

reakce vůči našim dětem. 

Ve výchově však můžou nastat situace, kdy je opravdu pozitivní dát dítěti pocítit 

tělesnou převahu. Snadno se operuje s tvrzením, že dítě je potřeba vést, zdůvodňovat, 

vysvětlovat. Tresty k výchově náleží, byť i jenom z důvodu, že je potřeba vrátit dítě do 

reálného světa. Nepřiměřené násilí páchané na dětech nelze tolerovat, ale přehnaná snaha 
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ochraňovat i nadmíru agresivní adolescenty, je kontraproduktivní. Jenom těžko se asi 

výchovně zvládne pouhým domlouváním a vysvětlováním škodlivosti jeho jednání. Tady 

bude mít své opodstatnění trest, kterému by jasně rozuměl. I v případě velmi malého dítěte 

někteří psychologové považují, jemné plácnutí přes zadeček ve správnou chvíli za adekvátní 

přístup, který upozorní dítě na to, že dělá něco špatně. (Jesenská, s. 65) 

I přesto, že tělesný trest jako forma trestu, je běžný a zdá se být i univerzální 

prostředek, po kterém sahají rodiče pořád v příliš širokém měřítku, je jeho výchovný dopad 

nanejvýš sporný nebo spíše nepůsobí v zamýšlených intencích. Velké nebezpečí je nutno 

spatřovat v soustavnosti tělesného trestání, kdy dochází k paradoxní situaci, že trest se zcela 

míjí účinkem. Dítě si nebere poučení z předchozího trestu, ale vyvolává v něm pouze 

negativní emoce a vzdor. Většinou cítí zlost, apatii, ponížení až nenávist a již samo pak není 

schopno vnímat fyzický trest jako přiměřený a eventuálně spravedlivý. Neusměrňuje jeho 

chování k  žádoucímu. Tělesný trest je zásah do integrity ještě ne zcela pevně konstituované  

a vyzrálé lidské bytosti. Může mít a mívá tendence zanechávat nesmazatelné otisky v dětské 

duši. Tělesným trestem pak rozumíme ,,úmyslné či záměrné způsobení bolesti atakem na tělo 

pro kázeňský přestupek“ (Vaníčková, 2004, s. 31) 

V českých zemích, i když charakterizujeme současné bytí za moderní a pokrokové, se 

v oblasti tělesného trestání nepříliš daří etablovat v povědomí široké veřejnosti změnu postojů 

k této formě výchovy. Odborníci stále častěji zdůrazňují a upozorňují, že žádná z forem 

tělesných trestů nemůže být akceptovaná a přehlížená. Byť i ta nejlehčí forma zasahuje do 

práv dítěte, je nepatřičným zásahem do celkové integrity osobnosti dítěte s různými 

dlouhodobými negativními důsledky. (Vaníčková, 2004, s. 9) 
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4  Pozdní rodičovství 

4.1  Rodičovství jako vzájemný vztah  

Rodičovství je důležitým prvkem identity dospělého jedince, které přispívá k jeho 

dalšímu osobnostnímu růstu, rozvoji sociálních kompetencí a emoční inteligence. Nabízí 

aspekt seberealizace a vnitřního uspokojení. Rodičovství je absolutizující role, která 

nenachází adekvátní příměr v myslích dospělých. ,,Role vyjadřuje očekávání, které na jedince 

klade jeho sociální okolí z hlediska určité situace a z hlediska jeho základních charakteristik 

(věku, pohlaví a sociálního statusu). Je to tedy něco vyžadovaného, s čím se jedinec více či 

méně identifikuje, co může pociťovat jako vnější tlak či manipulování, ale také jako něco 

přirozeného (např. role rodiče)“. (Nakonečný, 1999, s. 123) Rodičem se jedinec stává 

narozením svého potomka a tuto roli musí hrát, bez možnosti předem si ji vyzkoušet, posoudit 

nebo přehodnotit.  

Rodičovství vytváří specifickou nezrušitelnou vazbu k partnerovi a přináší nové 

situace, vedoucí k zásadní proměně rodinné konstelace. Dítě proměňuje emocionální 

rovnováhu, relativně vyvážených partnerských vztahů. Vnáší radost do života rodičů a je 

zdrojem naplněnosti života, úplného štěstí. Mnohdy se stává pro rodiče smyslem jejich 

existence a potvrzení vlastní hodnoty. (Vágnerová, 2008, s. 109) 

Nejvlastnější prostor dítěte je vytvářen předivem vztahů jednotlivých členů. Vědomí 

vlastního já, vlastní identity a svébytnosti dítěte se pevněji utváří, jak uvádí Matějček (1994, 

s. 13) ve vztahové různosti. ,,Když tu není vztah jenom jeden já a ty (tj. matka a dítě), ale když 

fungují vztahy nejméně tři, já, ty, a on (matka- otec- dítě, či kdokoliv jiný). Dítě tím poznává 

nejenom chování dyadické, chování matky k sobě, ale i chování otce k sobě a navíc chování 

matky k otci a otce k matce.“ Dětem tvoří svět jejich vztahy, vztahy s blízkými. Veškeré 

lidské vztahy, nejenom ty rodinné a partnerské jsou založeny na vzájemném naplňování svých 

potřeb a přání.  Ochota vyjít vstříc, brát ohled na jiného člověka, pomáhat či ustoupit 

navozuje zdravý vztahový rámec pro chápání přirozenosti běhu života. Dává předpoklad 

k udržení pozitivní sounáležitosti v plnění rodičovských povinností. Možnost láskyplných 

kontaktů rozvíjí schopnost vnímat svět očima toho druhého a přináší určitou vzájemnost  

a sdílení svých světů. Drží-li rodina při sobě, děti pak vnímají podporu a vědí, že kdykoli se 

mohou na rodiče obrátit, spolehnout se na ně a požádat o radu. Nejsou sami, nemusí 

nástrahám tohoto světa čelit bez náležité opory.  
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K řešení problémů ve vztazích jsou nutné mechanismy, které jsou založené na 

mezilidské spolupráci a dorozumění. L.S.Vygotskij je popsal ve své teorii kulturního vývoje 

vyšších psychických funkcí. Za vyšší psychické funkce označuje ty, ,,s jejichž pomocí se 

člověk vyrovnává se specificky lidskou náročností problémů života“. (Výrost, Slaměník, 2008, 

s. 62) Dítě se učí prostřednictvím dospělých uspět a řešit problémy každodennosti v jejich 

kulturním kontextu. Dospělí mu pomáhají a ono se učí, jakým způsobem má myšlenkové 

operace užívat, jak myslet. V tomto směru mají rodiče nezastupitelnou roli, vytvářejí pro dítě 

prostor, který mu umožňuje utvářet se vlastní volbou.  

Efektivita vzájemného vztahu je podmíněna neodmyslitelnou vnímavostí rodiče vůči 

potřebám dítěte a respektováním jeho individuality. Podaří-li se rodičům o něco lépe pochopit 

svět, ve kterém žije jejich dítě, bude se jim daleko snadněji rozvíjet vzájemná spolupráce  

a úcta. (Vališová, 2004, s. 94) Vzájemná interakce je vždy dvousměrná záležitost, kdy vlastní 

chování a myšlení je vzájemně ovlivňováno. Rodiče dodávají pocit blízkosti, garanci 

vnitřního pohodlí a bezpečí domova. Nabízí bezvýhradnou citovou vazbu k dítěti, které je na 

nich zcela závislé a s nímž se identifikují. Dítě je nevyčerpatelnou zásobárnou podnětů pro 

rodiče, přináší nové zkušenosti i zážitky. Je také zdrojem důležitých lidských zkušeností  

a prožitků, které vnitřně obohacují člověka a napomáhají k prožitku hlubokého životního 

uspokojení. Radosti i strasti specificky lidského soužití přinášejí možnosti nejintenzivnějších 

citových prožitků. Děti lásku svých rodičů přijímají, ale také vracejí.  

 

4.1.1  Rodičovská zodpovědnost  

Vzít na sebe břímě odpovědnosti za něčí život, za jeho kvalitu i rozvoj je proces složitý 

a ne vždy do hloubky vědomý. Žene nás touha, pud, vnitřní pocity po naplnění i po sdílení. 

Snad všichni toužíme po dětech a mít dítě je nejpřirozenější biologická podstata našeho bytí. 

S příchodem dítěte je však vynucena změna osobně významných hodnot, s nutností obětovat 

se. Uspokojování vlastních potřeb předchází, nezištná ochota upřednostňovat potřeby 

vlastního dítěte.  Jeho narozením přebíráme zodpovědnost za jeho život, máme zodpovědnost 

k jiné lidské bytosti. 
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Rodiče jsou si vědomi své zodpovědnosti ve výchově, ve které ale mnohokrát tápou. 

Není výjimečné, že studují odbornou literaturu a doporučení odborníků, kde hledají pomoc. 

Najít správnou míru přísnosti, jak propojit vznešené myšlenky o rozvoji osobnosti dětí  

a nutnosti jejich vedení k samostatnosti, zodpovědnosti a svědomitosti, je nesmírně náročné.  

Zodpovědnost vůči dětem je vyjadřována v celkovém přístupu, volbě výchovného stylu 

i v tom, zda jsou rodiče schopni akceptovat jejich individualitu. Uvědomělí rodiče chápou, že 

berou na sebe zodpovědnost za možnosti (potencionality) rozvoje, které jsou všem dětem 

vlastní.  Kladou důraz na pozitivní výchovné působení, které podporuje plnou aktualizaci 

těchto potencialit. Zdravý vývoj umožňuje dítěti rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. 

Směry jejich snažení definuje Helus (2006, s. 169) v několika rovinách.  

 Význam životních perspektiv pro rozvoj osobnosti – schopnost plánovat svoji 

budoucnost a vytyčovat si smysluplné cíle, seberealizace a sebeaktualizace.  

 Interiorizace přesvědčení o hodnotě mezilidských vztahů -  bez vzájemné 

solidarity, ochoty pomáhat a sounáležitostí je ochuzována lidskost. 

 Upevňování a rozvíjení zdravého sebevědomí -  sebepojetí jedince pak určuje jeho 

identitu a integritu. Dítě je schopno ocenit vlastní síly a využít je ke kultivaci a rozvíjení 

vnitřní motivace. 

 Posilování tvořivého myšlení a jednání  - tedy nespokojit se s pouhou rutinou. 

Dnešní svět vyžaduje od člověka daleko víc, než kdysi. Uspět a realizovat se je 

podmíněno rozvojem kreativity a adaptibility na změny, schopností přemýšlet nad 

problémem s hledáním optimálního řešení. 

 Pevné přesvědčení o povinnostech a zodpovědnosti dítěte vůči rodinnému celku -  

a naopak, jde o vzájemný vztah povinností a zodpovědnosti.      

Skutečný svět, v kterém budou muset žít je náročný a agresivní. Tím, že své potomky 

budeme hýčkat, odstraňovat přirozené překážky, ponecháme jim příliš volného prostoru, 

nastavíme jim život bez povinností, pevných hranic a mantinelů, navodíme sice relativně 

volný a partnerský přístup, ale i vlastní nezodpovědnost. Dítě se musí učit odpovědnosti spíše 

než závislosti.   

 



 
48 

4.1.2  Rodičovská autorita 

Rodinné prostředí v novodobé, či spíše již dnes preferované postmoderní společnosti je 

vytvářeno jedinci, kteří v sobě implikují nespočet různorodých vlivů, nejenom 

psychologických, přírodních, kulturně-historických ale i společensko-sociálních. Svět, 

v kterém se pohybujeme, který sdílíme, má svůj řád, požadavky a normy, které se odrážejí ve 

vztahu ke svobodě našeho svědomí i svobodné vůli. Poznáváme, že naše svobodná vůle je 

svazována spoustou nesvobodných omezení a morálních pravidel, které se pak můžou 

projevovat rebelií. Ne však proto, že je to naše vůle, ale jako zhmotnění vnitřních tendencí 

nesvobodného člověka. Přesto je však nutné, aby děti poznaly, že svět kolem nás není bez 

limitů a svoboda bez sebeovládání a podřizování. Jak podává Atkinsonová, et. al (2003,  

s. 454), můžeme jenom stěží vnímat, ,,do jaké míry jsou naše přesvědčení, emoce a činy 

svobodné a do jaké míry jsou determinovány příčinami mimo naši kontrolu“.  

Autorita je obecně sociální vztah směřující k lidem, kteří jsou z nějakého důvodu 

nositeli vážnosti, respektu a úcty od těch, kteří jim vážnost osvědčují, respektují je a projevují 

jim úctu. Autorita rodičů má výjimečnou hodnotu, na rozdíl od představitelů jiných autorit. 

Přirozená autorita rodičů je budována na péči, jistotě a bezpečí, které svým dětem poskytují, 

a představuje nevyhnutelnou součást vzájemného vztahu. Předpokladem je důvěra, solidarita, 

zájem a podpora, kterou rodiče nabízejí s citovou vroucností. Důležitým vkladem ve vztahu je 

také respektování osobnosti dětí a poskytování prostoru pro jejich vlastní vyjádření. Základem 

se stává oprávněnost kladených požadavků a pochopení jejich smyslu. Již malé dítě si vytváří  

,,ve vztahu k matce základní vztah k autoritě a zároveň důvěru k okolnímu světu“. (Vališová, 

2004, s. 69) Rodiče se stávají jeho průvodcem a oporou v neznámém světe.  Pomáhají mu při 

jeho zvládání a interpretaci. Zřejmosti a spletitosti tohoto světa podané autoritou dítě přijímá 

jako samozřejmost. Nesmíme ale zapomínat, že autorita je vhodným pomocníkem ve 

výchově, když vyplývá, ,,ze stále se obnovující hodnoty jedince“. (Vališová, 2004, s. 75) 

Autorita rodičů se rodí z jejich osobnostních kvalit, z jejich důslednosti, spravedlivosti 

a autenticity vzoru, který představují. Člověk ale není vždy způsobilý respektovat své vědění  

i své nevědění. Je na místě pohybovat se obezřetně s notnou dávkou skepse a to zejména na 

poli výchovném. Je potřebné, předávat dětem vědomí svébytnosti, vlastní hodnoty  

a přesvědčení o vlastních schopnostech tak, ,,aby unesly skutečnost, že člověk je ve všem sám 

sebou, že kromě člověka samého neexistuje žádná autorita, která by dávala životu smysl“. 

(Fromm, 1993, s. 10) 
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4.2  Pozdní rodičovství jako fenomén moderní doby 

V průběhu několik posledních desetiletí dochází k posunu tradičního postavení ženy, 

která byla nejenom citově, ale i sociálně a ekonomicky závislá na manželovi. Jiná možnost 

realizace než prostřednictvím svého manžela nebo svých dětí, ji v minulosti nebyla zcela 

vlastní. Postupně s ekonomickou nezávislostí, kterou získávají ženy realizací v zaměstnání, 

nastává obrat v mnoha dimenzích. Možnost budovat si svoji vlastní profesní identitu je 

přetvářeno v možnost nepodřizovat své zájmy požadavkům a potřebám mateřství. Dnešní 

ženy chtějí růst profesně, nejdříve se uplatnit a seberealizovat. Dosáhnout vlastní nezávislost  

a možnost utvářet si život podle svých představ. Prioritní volbou se pak stává orientace na 

profesní kariéru. Manželství a rodičovství je odsouváno na pozdější dobu, která představuje 

součást plánování etapizovaného života.   

Náročné životní perspektivy pobízejí k uspěchanosti a stresům, k nepřiměřeným 

očekáváním a spoléhání se spíše na sebe. Dochází tak k narůstání rozporu v možnostech 

jednotlivců a skutečnostech reálného rodinného žití. Trendem se tak stává odkládání 

rozhodnutí mít dítě na pozdější věk. S odsunutím rodičovství přichází pak nutnost pozdějšího 

životního rozhodování, kdy individualismus, hodnotové priority a komfortní styl života již 

výrazně násobí uvažování o rozhodnutí, dítě nemít vůbec.   

Individualizační proces znamená rozšíření svobody pro každého a zejména možnost 

nastínit si život dle vlastních plánů a projektů, bez nutnosti podřízenosti. Schopnost rozvíjet 

individuální potenciál, se přenáší do autenticity vztahů, které postrádají tradiční pevnost. 

Potencionální rodičovství je pak zvažováno a poměřováno z různých hledisek. Jednak je to 

omezující aspekt. Jak moc to omezí ekonomické možnosti nové rodiny, celkový způsob 

života potencionálních rodičů, jejich osobní životy a také trávení volného času.  Nejvýrazněji 

se však do popředí dostává otázka dostatečné připravenosti a zralosti k přijetí této role. 

(Gillernová, 2011, s. 114) Představy o rodičovství u mladých lidí do třiceti let ještě nejsou 

vyhraněné a konzistentní. Obsahují ambivalentní postoje k rodičovství a mnoho pochybností  

a obav, zda zvládnou rodičovskou roli a budou dobrými rodiči. Uvědomují si, že přijetí této 

role je spojeno s příliš velkým omezením života. Jak zmiňuje Vágnerová (2008, s. 113) 

protichůdnost názorů vyjadřuje jejich aktuální přesvědčení, že rodičovství představuje 

výraznou zátěž a proto je lepší nepospíchat s ním.    

Navzdory všem trendům a změnám v postavení žen v zaměstnání i ve veřejném životě, 

zůstává tradičně na jejích bedrech péče o dítě a zodpovědnost za organizování a chod 
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domácnosti, včetně účasti na školních úlohách dětí a plánování volnočasových aktivit. Muž 

již nestojí zcela stranou, jeho investice do rodinného fungování je vyšší, než byla v minulosti, 

kdy byla vázána spíše na ekonomické zajištění rodiny, než na přímou péči o potomky. 

Přestože se podíl mužské populace na těchto aktivitách zvyšuje, je to pořád žena/matka, která 

teplo domova vytváří. A i když sebevědomí dnešním mladým ženám nechybí, tyto skutečnosti 

si uvědomují. Chtít zvládnout svou profesi i mateřství, klade příliš vysoké nároky. Úspěšně se 

profesně prosadit, věnovat se vlastním zájmům a současně být také dobrou matkou, má výrazně 

lepší předpoklady pro naplnění ve všech směrech ve vyšším, zralejším věku, než na počátku 

mladé dospělosti.  Cílem se pak nestává rodina jako taková, kde se pozornost soustřeďuje na 

děti, ale zrovnoprávňující partnerství, s aktuální seberealizací.  

 

4.2.1  Čas jako ukazatel změn 

Jedině člověk si je vědom časové souvztažnosti svého bytí, je schopen pojímat 

kontinuitu času v jeho minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Uvědomuje si jeho ubíhání i jeho 

prostorovou podmíněnost. Veškeré jednání, chování, ale i vývoj lidského jedince probíhá 

v určitém, konkrétním čase bez možnosti aktuální reparace. Jednou již vykonané se stává 

v příští vteřině minulostí. Čas modifikuje naše jednání i chování a proměňuje naše zkušenosti. 

Minulé zkušenosti konstruují základ budoucímu jednání, násobíc jejich autenticitu. To, co 

jedinec mohl v minulosti jenom nejistě zkoušet, může časem uzrát v promyšlenou rutinu.    

Změny probíhající vlivem času, zahrnují proměny ve všech oblastech žití. Zasahují 

společnost, lidskou civilizaci i obraz doby. Vyvíjí se a mění myšlení, vědomí a prožívání 

každého z nás. Mění se názor na konkrétní skutečnosti mající vliv na hodnotový systém  

i morální řád společnosti. Člověk je ovlivňován změnou společenských tradic a změněné 

nahlížení na vyznávané hodnoty je promítáno v jeho postojích. V rámci vývoje a zrání 

osobnosti, dochází k posunu v jeho názorech a přeformulování jednotlivých očekávání.  

Čas poskytuje prostor pro zrání lidského individua, které probíhá v určitých časových 

sekvencích. V procesu jeho vývoje, který se stává zdrojem růstu potencionalit, dochází 

k postupnému obohacování a kumulaci kompetencí daného jedince. Vývojová stránka změn 

zasahuje i vnímání a postoje jednotlivců, vůči přirozené rodičovské roli. Jinak budou vnímat 

svou roli rodiče v mladší dospělosti, kdy podle Vágnerové (2008, s. 115) rodiče považují za 

prioritní uspokojování spíš vlastních potřeb. Nejsou schopni tak citlivě vnímat a reagovat na 

potřeby malého dítěte, méně se mu věnují a také v menší míře podporují jeho rozvoj. 
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Upřednostňováním svých potřeb ve vztahové závislosti nutně ochuzují naplňování emoční 

jistoty dítěte. Kdežto rodičovská role v období střední dospělosti nabízí pro dítě relativně 

stabilní citové zázemí. Pro zralejší rodiče plnění rodičovských povinností přináší větší pocit 

uspokojení a také potvrzení vlastní emoční hodnoty. V tomto věku bývají rodiče rozvážnější, 

zkušenější, s realistickým sebepojetím, adekvátním přístupem a racionálnějším kontextuálním 

uvažováním. Intrapsychická autonomie vytváří větší předpoklady pro vzájemně podnětné 

prožívání a respektování.   

 

4.3  Psychosociální zralost  

Při definování pojmu psychosociální zralost je nezbytné vycházet z obecných dimenzí 

osobnosti a zákonitostí jejího vývoje. Atkinsonová, et. al (2003, s. 620) definuje osobnost, 

jako ,,charakteristické vzorce myšlení, emocí a chování, které určují osobní styl jedincových 

interakcí s prostředím“.  Mnohostrannost a podmíněnost všech jevů působících při utváření 

osobnosti zahrnuje aktuální formativní podmínky, dispoziční determinanty a získané 

zkušenosti.  Jak zdůrazňují Havlík, Koťa (2001, s. 43), ,,osobnost jedince musíme vždy vidět 

v průsečíku působení vnitřních dispozic a vnějších vlivů, jako jedinečnou syntézu jeho 

vlastností a chování, procesů biologických, psychologických a sociálních“. V těchto 

vzájemně podmíněných procesech je člověk ovlivňován přírodními, kulturními a sociálními 

podmínkami prostředí a naopak, člověk působí na ně. Svět, který nás obklopuje, ztvárňujeme, 

přetváříme, akceptujeme i odmítáme.  

Průběh vývoje člověka je dán řadou kvantitativních, ale i kvalitativních 

změn osobnosti, v jednotlivých vývojových stadiích. V jeho průběhu člověk prochází 

několika výrazně rozdílnými obdobími. Jsou pro ně charakteristické některé nápadné znaky, 

zahrnující biologické a psychosociální změny.  Každé vývojové stadium je spojeno  

s přípravou na další. Obsahuje určitý zásadní životní úkol, nesoucí v sobě problém – 

vývojovou krizi. Při jejím nezvládnutí dochází k ztížení nebo znemožnění dalšího 

psychického vývoje.  Nejznámější přehled vývojových stadií podal E. H. Erikson (1968) ve 

své psychoanalytické teorii lidského vývoje; ,,Teorie osmi věků člověka“. Jeho základním 

východiskem je předpoklad, že vývoj člověka probíhá po celý jeho život. 

Vývojový psychologové pojímají běh života v podobě novorozeneckého období, 

dětství, adolescence a dospělosti. Jednotlivé stadia obsahují charakteristiky, které podává 

Atkinsonová, et. al (2003, s. 72)  následovně: 
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 chování je v určitém stadiu organizováno kolem dominantního tématu; 

 chování v jednom stadiu je kvalitativně odlišné od minulého a budoucího chování; 

 všechny děti procházejí stejnými vývojovými stadii ve stejném pořadí.  

Jak autorka dodává, ne všichni psychologové zaujímají stejné stanovisko a souhlasí 

s tvrzením, že vývoj jedince postupuje podle pevně dané posloupnosti kvalitativně odlišných 

stadií. 

Jiné podrobnější rozlišení vývojových stadií podává Čáp, Mareš: ( 2001, s. 213)  

 prenatální období;   

 rané dětství, které zahrnuje první rok dítěte (kojenec, přesněji nemluvně), druhý a třetí rok 

(batole); 

 předškolní věk – věk přibližně od tří do šesti let; 

 mladší školní věk – přibližně od šesti do deseti let, kdy dítě navštěvuje první stupeň 

základní školy; 

 střední a starší věk, popřípadě mládí – zahrnuje prepubertu, pubertu (dívky předstihují 

chlapce přibližně o rok) a dále adolescenci (u dívek přibližně od třinácti let, u chlapců 

okolo čtrnácti let přibližně do dvaceti let); 

 dospělost, která se dále člení na mladou dospělost (přibližně od dvaceti let do třiceti), 

střední dospělost (od třiceti do čtyřiceti pěti let) a pozdní dospělost (do šedesáti let až 

pětašedesáti let);  

 stáří (po šedesátém až pětašedesátém roce) 

Vývoj osobnosti nelze fragmentovat. Na vývoj jedince je nutné nahlížet v jeho 

celistvém uspořádání. Vnímat vlastnosti i projevy, jako vzájemně se prostupující vývoj 

tělesný, psychický i sociální. Začleňováním sociálna se vyvíjí vztah k druhým lidem, ale  

i k sobě samému. Vyvíjí se také poznání, myšlení i emocionální prožívání. 

Každý je osobnost, každý je ve své jedinečnosti neopakovatelnou bytostí, 

vymodelovanou směsicí vlivů genetické danosti, prostředí i výchovy. Máme své přednosti, 

máme své chyby i slabiny a nezbytnou známkou osobnostní a sociální zralosti je poznání, že 

jsem takový, jaký jsem. Člověk se stává vyrovnanou bytostí, pokud je ochoten se takový 

přijmout. Významným motorem osobního seberozvoje, jako cesty k naplnění vlastních 

možností, je neustálé posilování svého sebepojetí a sebevědomí, tj. vědomí sebe sama, svých 

kvalit i přirozených omezení. Jak uvádí Vágnerová (2008, s. 178) vrcholem zralosti je období 

střední dospělosti, které je spojováno s autonomií, adekvátní percepcí reality a morální 
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zdatností v každodennosti. Dochází nejenom k nárůstu zodpovědnosti a zkušeností, ale 

zejména k připravenosti je akceptovat.   

 

4.3.1  Segmenty vývoje, dospělost 

Právní řád vymezuje dospělost dosažením zletilosti, která je dána věkem osmnácti let. 

Přesto však není společností akceptován, jako směrodatný údaj pro změnu statusu mladého 

člověka. Naše společenské i sociokulturní uspořádání nemá ustanovené přechodové rituály, 

které se stávají mezníkem období dospělosti, a její definování je jiné při biologickém 

vymezování dospělosti a jiné v psychosociální oblasti. Biologická dospělost je dána 

dosažením úrovně fyzické zralosti jedince z hlediska proměny významu sexuality. 

Psychosociální dospělost je podstatně hůře vymezitelná, protože nemá přesně ohraničený 

časový rámec.  Proměna probíhá v intencích individuální podmíněnosti vývoje psychiky  

a osobnosti, která u různých lidí probíhá v různou dobu. Jak podává Vágnerová (2008, s. 10) 

psychosociálních aspektů osobnosti je víc a projevují se v mnoha oblastech: 

 Osobnostní změny  -  dospělost je spojována s větší sebejistotou, sebedůvěrou, osobní 

vyrovnaností a racionálním odhadem vlastních sil a kompetencí. Dochází ke 

komplexnímu osamostatnění, svobodě v rozhodování a ochotě přijímat zodpovědnost za 

své činy i rozhodnutí. Dospělý člověk je schopen lépe pracovat se svými emocemi, sám 

sebe motivovat a podřídit se vyšším hodnotám.  

 Změny v socializačním rozvoji – dochází k osamostatnění, snižuje se nebo zcela 

přestává závislost na své orientační rodině. Jsou navozovány symetrické vztahy 

s vrstevníky i rodiči. Dospělý člověk se nestaví negativisticky, ale dokáže přijmout 

zkušenost i realistický náhled, vztahy s lidmi nabývají spíše kvalitativní dimenzi.  

 Sociální osamostatnění je podmíněné ekonomickou nezávislostí - profesní uplatnění 

přispívá k soběstačnosti a uspokojování vyšších potřeb – seberealizace a sebepotvrzení. Je 

kladen důraz na vlastní rozhodování ve všech oblastech. Vlastní volba je určující pro 

profesní i osobní vztahy a musí především vyhovovat danému jedinci.  

Mladá dospělost je dobou očekávání, otevřených možností a životních proměn, bývá 

označována jako fáze intimity. Úkolem tohoto období je vytvoření důvěrného, solidního  

a stabilního vztahu, ve kterém vztah představuje zdroj citové jistoty a bezpečí. Dochází 

k stabilizaci emočního prožívání a proměně rozkolísané emocionality typické pro období 



 
54 

adolescence. Emocionální hodnocení bývá jednoznačnější, s přetrvávající vysokou 

pohotovostí k tomu negativnímu, ustupuje radikalismus. Celkové prožívání je výrazně 

intenzivnější, variabilnější a má silný citový náboj. Kolem 30. roku narůstá přívětivost, 

vstřícnost a empatie. (Vágnerová, 2008, s. 12) 

Další rozvoj kognitivních funkcí je výslednicí odlišného užívání schopnosti uvažovat 

abstraktně a kumulovat nové informace. V závislosti na přibývajících zkušenostech více 

přehodnocuje, zvažuje a vybírá mezi různými alternativními výklady i řešeními. Bere v úvahu 

různorodost jednotlivých aspektů, mnohoznačnost i celkový kontext problému. Myšlení se 

stává pragmatičtější, mladý dospělý začíná více zohledňovat praktickou stránkou situací 

v profesním i soukromém životě. (Vágnerová, 2008, s. 19) 

Socializační změny zasahují především oblast mezilidských vztahů. Jistá bezprizornost 

na rozhraní adolescence a mladé dospělosti bývá podmiňována omezováním trvalejších 

sociálních vazeb - častější střídání přátel, partnerů, ale i zaměstnání a bydliště. Postupně pak 

dochází k individuální proměně těchto vztahů, přátelství a partnerství se stávají důležitou 

součástí mladé dospělosti. Stabilizují se postoje k všeobecně uznávaným normám a pojetí 

nejvýznamnějších rolí spojených s dospělostí: partnerská, rodičovská a profesní. Morální 

uvažování a vztah k normám je ovlivňován aktuální společenskou situací a očekáváním s tím 

spojená. Postformální způsob morálního uvažování mladého dospělého jej směruje 

k hodnotovému relativismu. (Vágnerová, 2008, s. 29) 

Mění se hodnotové preference. Ustupuje hodnota volného času. Rodina a práce 

získávají výrazně kladnější hodnotovou posloupnost. Kolem 30. roku dochází k prvnímu 

bilancování, které je spojeno s přechodem do nové fáze života, jehož cílem se stává 

zhodnocení uspokojivosti dosavadního života a naplnění získaných rolí. Jak uvádí Vágnerová 

(2008, s. 12) dospělost je obdobím výrazné diverzifikace psychosociálního vývoje  

a teritoriem pro mladého člověka se stává ,, celý svět“. 

Střední dospělost nemá zřetelně dané mezníky, které by ji oddělovaly v posloupnosti 

vývoje lidského jedince, a není jasně vymezitelnou fází života. Je to období, kde se uzavírají 

některé životní příležitosti (např. mateřství nebo profesní orientace). Tím je nutně pobízena 

akcentace jejich využití. Úkolem tohoto období je dosažení a udržení pracovní pozice  

i společenské prestiže uspokojujících potřeby seberealizace a sebehodnocení a také 

spokojenost, stabilita a pozitivní vztah v partnerském i rodinném soužití. Střední věk je nejen 

vrcholem zralosti a schopnosti jedince využívat svých kompetencí, ale i dobou nárůstu 
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zodpovědnosti a zvnitřnění její akceptace, s využíváním senzitivity ke specifickým kontextům 

situací a vztahů. Značnou zodpovědnost má zralý čtyřicátník nejenom ke stárnoucím rodičům 

a ve vztahu k vlastní rodině a dětem, ale i vůči celé společnosti. Očekávání společnosti jsou 

spojená se zvládáním všech povinností, obsahů rolí, výzev a vědomím, že jeho kompetence 

jsou optimalizované a na vrcholu. Mění se vztahy, které jsou harmoničtější a předvídatelnější, 

které nabývají vyváženosti a jisté stereotypizace. Konfrontace s novými a neznámými situace 

již není spojena s nejistotou, zátěží a citovou iracionalitou. (Vágnerová, 2008, s. 195) 

I když v tomto období je jedinec na vrcholu životních sil, dosáhl svých limitů  

a určitého komfortu, přesto začíná s vědomím vlastní časové omezenosti, bilancovat minulé 

zkušenosti, dosažené úspěchy a aktuální směřování svého života. Uvědoměním si vlastní 

zranitelnosti a iluze významu společenské úspěšnosti, nachází další impulz pro svůj 

osobnostní rozvoj, generativitu a přesah vlastního života. Je ochoten věnovat svou energii 

obecně uznávaným hodnotám, širší společnosti, bez pouhé aktuální zaměřenosti na saturaci 

svých potřeb. V této etapě života se mění postoj k hodnotám, člověk hledá skutečný smysl 

existence svého životního ,,já“, svého bytí.  Dochází k osvobození od různorodosti vnějších 

tlaků, uvolňují se vazby na rodinu a dochází, ,,k další vnitřní emancipaci od rodičovských 

vzorů“. Proměňuje se partnerský vztah v oblasti intimity a žádoucích představ. Vzájemné 

porozumění, sounáležitost a sdílení života je významnější, než někdejší sexuální bouřlivost. Je 

to relativně klidné období s jistou dávkou střízlivosti, rigidity a s převládajícím pocitem 

celkové životní pohody. (Vágnerová, 2008, s. 194) 

 

4.3.2  Psychosociální zralost a potřeby dítěte   

Potřeba dítě chránit, starat se o něj, vychovávat a mít ho rád, je potřebou životní 

(Matějček, 1994, s. 15). Děti dávají nový rozměr rodičovské osobnosti. Rodiče mají ještě jiné 

poslání, než jen naplňování socioekonomického statusu či pěstování svých zálib. Vědomí 

vlastního významu a hodnoty jim dodává nutná závislost potomstva a také pocit, že je někdo 

potřebuje, někomu pomáhají. Rodiče jsou ti, kteří je důvěrně znají a děti jsou ty, které se 

s důvěrou na rodiče mohou obrátit. Vzájemná důvěra je primárně podmiňující pro vytvoření 

harmonického prostředí, a psychosociální zralost pro optimálnější přístup, který rodičům 

umožňuje brát ohled na komplexnost potřeb dětí k zajištění zdravého vývoje. Dalším 

předpokladem, o kterém nemusíme široce polemizovat a obhajovat, je nutnost stanovení 

pevných pravidel, stanovení hranic a otevřeného, ale přesto ohraničeného prostoru, v kterém 
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se děti mohou realizovat. Vědomí, že věci se dějí předvídatelným způsobem, svět má daný 

řád, platnost, pravidelnost a lidem v něm se dá důvěřovat, je nesmírně důležité pro uspokojení 

základní lidské potřeby – potřeby bezpečí. 

Institut rodičovství neuspokojuje jenom biologické potřeby dítěte, ale také základní 

psychické potřeby, od kterých se pak následně odvíjí potřeby sociální. Rodiče se tak stávají 

prvotním článkem podmiňujícím další růst kognitivních schopností, chápání sebe, svého okolí 

i společenských hodnot. Nevyjímaje také emocionální stabilitu a pocit integrity a správného 

sebehodnocení. Rodina je místem, kde se přirozeným způsobem a nadmíru účelně uspokojují 

tyto základní psychické potřeby dítěte. Jak uvádí Matějček (1994, s. 25-26),  ,,věda jich 

rozpoznala pět“. Mluvíme o základních psychických potřebách, které jsou meritem 

pozitivního vývoje sebe sama, jako nezávislé a autonomní osobnosti, se schopností  

adekvátního vnímání reality.   

 Potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí – bez dostatečného ,,bombardování“  

podněty z okolí, v přiměřeném množství a odpovídající kvalitě, nemůže být vhodně 

stimulován centrální nervový systém dítěte pro dosažení žádoucí úrovně jeho aktivity. 

,,Lidské“ musí být rozvíjeno a stimulováno ,,lidským“. 

 Potřeba smysluplnosti světa – souvisí s výše zmíněnou potřebou. Je uváděna jako 

základ veškerého učení. ,,Aby se totiž z podnětů staly poznatky a zkušenosti, musí být 

v podnětech nějaký řád a smysl.“ Přemíra podnětů, které nejsou předkládány v určitém 

sledu, se může stát obtížně zpracovatelná a chaotická. A dítě pak nemůže být  uváděno 

,,do smyslu dění světa“, který navozuje příjemné pocity stability, jistoty a uspokojení, že 

se orientuje v dění. 

 Potřeba jistoty -  je naplňována v citových vztazích k lidem, se kterými dítě sdílí svůj 

svět a kteří k němu patří. Bez jistoty se u dítěte navozuje úzkost, která jej svazuje  

a provokuje k nežádoucímu chování, jako způsobu překonávání pocitu úzkosti.   

 Potřeba vlastní společenské hodnoty, potřeba být uznáván a oceňován, vědomí  

vlastní identity – vědomí vlastního já, neboli sebepojetí a sebevědomí. Dítě získává 

vědomí vlastního já a představu o sobě samém ve vztahu k druhým, podle toho, jak jej 

druzí přijímají.  

 Potřeba otevřené budoucnosti, potřeba životní perspektivy – uspokojování této 

potřeby přináší dítěti široký a bezpečný prostor pro experimentaci i růst, udržuje jeho 
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životní aktivity. Umožňuje mu vnímat kontinuitu času, k něčemu směřovat, na něco se 

těšit, o něco usilovat.  

Brát zřetel na dětské potřeby tvoří jeden z typických znaků soudobé rodiny. Intuitivně 

rodiče dávali svým dětem bezpečný domov, láskyplný a vřelý vztah, ale nikdy tolik 

nezohledňovali specifické potřeby náležející jednotlivým životním obdobím. Proměňují se 

obsahy na základě poznatků z oboru lékařství i psychologie, které stanovují, co je pro dítě 

v určitém časovém období adekvátní a čeho by mělo dosáhnout.  

Na potřeby dítěte se zaměřuje také vývojová psychologie. Pojem připoutání, který 

rozpracoval J. Bowbly (1907-1990) na základě svých výzkumů, označuje biologicky 

zakotvený citový vztah dítěte k blízké osobě. Vyjadřuje ,,sklon dítěte k vyhledávání blízkosti 

určitých lidí a pocit větší jistoty v jejich blízkosti“ (Atkinsonová, et. al 2003, s. 89). Tedy 

ústřední potřebu dítěte vázat se a nalaďovat na osobu z jeho okolí, která svou empatií, 

vnímavostí a vstřícnou pohotovostí navozuje u dítěte pocity uspokojení a ubezpečení o tom, 

že život je slastný, bezpečný, umožňující mu otevírat se podnětům a vyvíjet se. (Helus 2007, 

s. 109)  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5  Empirický výzkum 

5.1 Kvalitativní přístup   

Kvalitativní výzkum je orientován na analyzování důvodů, které určují chování lidí, 

jejich motivy a příčiny. Jde o porozumění významům lidského jednání a zkušenosti. ,,Badatel 

při interpretaci musí rozlišovat a hodnotit intencionální jevy“ (Švaříček, Šeďová a kol. 2007, 

s. 18). Vychází z chápání sociální reality samotnými aktéry, která není objektivní skutečností, 

ale je konstruktem racionálního subjektu. Je hlubší sondou do problematiky zkoumaných 

jevů, jejich vztahů a závislostí, snaží se odhalit a porozumět tomu, co je podstatou 

zkoumaného jevu nebo vztahu. Kvalitativní výzkum nabízí možnost přistupovat ke 

zkoumanému jevu bez existující teorie, bez danosti kategorií. Není orientován na potvrzení, či 

vyvrácení určité teorie, vyjádřenou v předem definované hypotéze, ale směruje k jejich 

vytváření.  

Výhodou kvalitativního přístupu je, že lidé popisují vlastní vnímaní světa, jak se v něm 

cítí a jakou roli v něm hrají. Podávají obraz sebe sama a svého já, popisují subjektivně 

vnímanou a prožívanou realitu. Úkolem badatele je tedy odhalit, jak ,,sami aktéři rozumějí 

sociálním situacím které důvody je vedou k určitému jednání. (Švaříček, Šeďová a kol. 2007, 

s. 19) Mnoho skrytých důvodů zůstává nejasných i pro samotného aktéra a proto musí vědec 

umět odlišit latentní – neuvědomělé významy chování.  

 

5.1.1  Výzkumný problém  

Formulování výzkumného problému je prediktováno subjektivitou hodnocení  

a vnímání sociálního světa, které je současnou vědeckou komunitou přijímán spíše jako 

konstrukt sociální reality. Analýza a interpretace dat je podmíněna osobností výzkumníka 

s jeho vlastním viděním a vnímáním reality. Důležitou roli zde sehrává také hodnotová 

neutrálnost badatele, schopnost jasného vyjadřování a zejména skutečnost, že různé pojmy  

a vztahy jsou různými aktéry různě chápany.  
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Předmětem výzkumu je individuální subjektivní hodnocení výchovy rodičem, vnímání 

jeho postojů k výchově, výchovného působení, stylu výchovy a vzájemné interakce s dítětem 

s časovým odstupem 15 – 20 let. Jak sám rodič/vychovatel vnímá a jak hodnotí posun svého 

chování a jednání v oblastech svého výchovného působení. Tyto oblasti budou předem 

strukturované a rámcově definované. Výzkumný problém je vymezen komparací toho, jak 

přistupuje rodič ke svému dítěti dnes, kdy životní zkušenosti působením psychosociálního 

zrání, které ovlivňuje jak myšlení, postoje, hodnoty, tak i relevantní nárůst zodpovědnosti  

a smysluplnosti, se vyvíjejí a obohacují jej. A jak přistupoval ke svému prvnímu/prvním dvou 

dětem v minulosti.  

Výzkumný cíl  - cílem výzkumného šetření je komparace subjektivního hodnocení 

jednání a výchovného působení s časovým odstupem minimálně patnácti let u téhož rodiče. 

Jak se vyvíjí a mění jejich přístup v otázkách postojů a stylů ve výchově.   

Výzkumné předpoklady:      

 Rodič hodnotí svůj přístup jako tolerantnější, volnější, s větší trpělivostí  

a porozuměním.  

 Společné trávení času je obsahově bohatší, rodič se dítěti více věnuje, méně trestá, 

více se zaměřuje na odměny a pozitivní přístup.   

Definování výzkumných otázek je východiskem i jádrem definovaného výzkumného 

projektu. Jejich formulace pomáhá rámcovat výzkumný problém a vytyčuje linii ke 

stanovenému cíly. Znění pokládaných otázek je následující: 

 Kolik prostoru a volnosti dáváte dítěti nyní, kolik dovolujete ve srovnání se staršími 

dětmi? 

 Jaké tresty a odměny běžně uplatňujete ve výchově nyní a v minulosti?  

 V čem vidíte hlavní rozdíly v přístupu ve výchově? 

 

5.1.2  Metodologie výzkumu  

Cílem praktické části diplomové práce je zachytit subjektivní realitu a náhled rodiče na 

své účinkování ve výchovné interakci v minulosti a současné uchopení téže otázky. Takto 

formulovaný výzkumný úkol je svým pojetím problematický pro objektivní neměřitelnost  
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a nekvantifikovatelnost a proto se volba kvalitativního přístupu k výzkumnému problému 

metodou zakotvené teorie jeví jako relevantní.  

Zakotvená teorie je metoda, kterou lze aplikovat pro zkoumání nějakého sociálního 

procesu. ,,Představuje sadu systematických induktivních postupů pro vedení kvalitativního 

výzkumu zaměřeného na vytváření teorie.“ (Švaříček, Šeďová a kol. 2007, s. 84) Má za úkol 

rozkrýt subjektivní perspektivu zkoumaného jevu a problému. Metoda induktivního postupu 

odvozuje z jednotlivých tvrzení obecnější závěry univerzálního charakteru, které mají 

pravděpodobnostní charakter.  Při práci s daty se využívá různých úrovní kódování  

a postupné střídání rovin deskripce, úrovně dat, indukce a dedukce s hledáním implicitních 

jevů skrytých za ,,prostým popisem“.   

Pro sběr výzkumných dat byla stanovena kritéria dle formulace výzkumné otázky. 

Rozhovory budou vedeny s rodičem (práce není specificky orientovaná na matku nebo otce, 

ale zahrnuje aktéra vztahu rodič/dítě, proto bude zde pracováno s výrazem rodič), který 

vychovává více dětí, ať již ve své původní rodině nebo v nově vzniklé. Mezi narozením 

prvního/prvního a druhého a narozením druhého dítěte respektive třetího dítěte uplynulo 

minimálně 15 let. V současnosti se častokrát setkáváme s trendem, kdy se rodiče rozhodli mít 

další dítě s výrazným časovým odstupem. Po prvním nebo prvních dvou potomcích, kteří již 

dorostli do věku, kdy stoupá pravděpodobnost osamostatnění a odchodu z domu, touží rodiče 

mít zas pro koho žít, naplňovat svůj život. Příchodem dalšího dítěte se snaží uspokojovat svou 

touhu a potřebu starat se a realizovat se. Soudobé soužití rodin je však také výrazně méně 

stabilní, než soužití v minulosti a mnohá manželství se rozpadají. Rozpad rodiny vyúsťuje pak 

v založení nové rodiny. S novým partnerem častokrát přichází rozhodnutí mít spolu dítě. 

Nejvhodnější technikou sběru dat se pro účely tohoto výzkumu jeví polostrukturovaný 

rozhovor, který umožňuje stanovit předem okruh základních otázek, které budou položeny 

všem dotazovaným a případně pokládat další rozvíjející a doplňující otázky, které jsou pak 

instinktivně vyvozovány z průběhu rozhovoru. Otevřené dotazování dává respondentům 

možnost autenticky definovat či popisovat prožívání vlastního světa, který je jimi aktivně 

utvářen a neustále se vyvíjí.  
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5.2  Realizace a zpracování výzkumu  

Definování výzkumného vzorku je u kvalitativního výzkumu podmíněno formulací 

výzkumného cíle. Výběr není na rozdíl od kvantitativního výzkumu náhodný, ale záměrný, 

směrovaný na specifickou skupinu, která splňuje daná kritéria. V mém případě jsem 

kontaktovala osoby ze svého okolí a také využila metody sněhové koule k získání dalších 

respondentů. Celkem jsem do svého výzkumu zařadila pět respondentů. Jejich stručnou 

charakteristiku uvádím v následujících řádcích.  

Markéta   - 39 let, vdaná, vzdělání středoškolské. S nynějším manželem vychovává 

dvě starší děti s prvního manželství ve věku 21 a 17 let a dvě společné děti ve věku 7 a 5 let. 

Daniela  - 36 let, vdaná, vzdělání středoškolské. S nynějším partnerem vychovává dvě 

starší děti s prvního manželství ve věku 19 a 17 let a dvě společné děti ve věku 3 let a jeden 

měsíc. 

Veronika – 49 let, vdaná, vzdělání vysokoškolské. S manželem vychovávají tři děti ve 

věku 23, 21 a 6 let. 

Radim – 45 let, ženatý, vzdělání vysokoškolské. S nynější manželkou vychovává jedno 

dítě ve věku 6 let. Z předchozího manželství má tři děti ve věku 25, 22 a 17 let. 

Martin  - 51 let, ženatý, vzdělání – vyučen. S předchozích vztahů má čtyři děti. Tři ve 

věku 30, 27, 25 jsou již samostatné a čtvrté vychovávají spolu s dalšími dvěma dětmi ve věku 

7 a 5 let, které mají společné. 

Na začátku všech rozhovorů probíhala volná rozmluva za účelem navázání kontaktu  

a získání prvotních údajů. Zde byl dán prostor k podání informací o účelu vedeného 

rozhovoru, obsahu této práce a nezbytnosti záruky anonymity získaných dat. Všechna jména 

uváděná v této práci jsou proto smyšlená. Byl také vyžádán ústní souhlas s nahráváním 

rozhovoru na diktafon, který jsem pak následně doslovně přepsala. V přepisech jsem 

ponechávala mluvnické chyby v ústním vyjadřování respondentů a neměnila jsem ani použité 

slangové výrazy. 

Prostřednictvím rozhovoru jsem se snažila zachytit existující realitu subjektivního světa 

respondentů, jejich vlastní uchopení i pochopení vnímaného. Jak sami hodnotí a vnímají svoje 

výchovné působení s odstupem let. V rozhovorech jsem se snažila jim ponechávat co nejvíc 

prostoru se záměrem o maximální bohatost jejich vyjádření. Při rozhovorech bylo patrné, že 

vědomé zkoumání a přemýšlení nad svým výchovným působením, které respondenti berou 
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jako zcela automatické a samozřejmé, se těžko přetváří do podoby definovatelných pozic  

a sdělení. Ne vždy se mi povedlo dosáhnout stanoveného cíle nejenom z důvodu různé míry 

„výřečnosti“ respondentů, ale i vzhledem k mé minimální zkušenosti v této roli. Vzorek je 

samozřejmě velmi malý a nelze zcela zobecnit výsledky výzkumu na populaci rodičů ve 

funkčních rodinách jako takovou.  

 

5.2.1  Analýza dat  

Přepisy rozhovorů tvoří nestrukturovaný materiál a v procesu jejich organizování  

a zpracování jsem je podrobila systematické analýze. Jak uvádí Švaříček, Šeďová a kol. (2007, 

s. 211) existuje poměrně všeobecný a velmi efektivní způsob analýzy a to technika 

otevřeného kódování. ,,Při otevřeném kódování je text jako sekvence rozbit na jednotky, těmto 

jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově pojmenovanými (označenými) fragmenty textu 

potom výzkumník dál pracuje.“ Při zpracování dat, které jsem na základě rozhovorů získala, jsem 

se k této technice přiklonila. Otevřené kódování tvoří postup, kdy jsou získané údaje postupně 

,,rozebrány, konceptualizovány a následně složeny zcela novým způsobem a zároveň se 

zaměřuje na rozrývání významů, které nemusejí být prvoplánově zjevné“. (Švaříček, Šeďová  

a kol. 2007, s. 211) Po rozdělení získaných přepisů na jednotky, které bylo řešeno stylem věta 

po větě, jsem vzniklým jednotkám přidělila určitý kód vystihující jev či téma, které 

reprezentují. Samostatně definované jednotky, tvořené slovem, sekvencemi slov nebo  

i celými větami, jsem důkladně studovala a snažila se porovnat a na základě jejich podobnosti 

a rozdílnosti zvažovat o čem vypovídají. Přidělený kód (jméno, označení nebo krátká fráze) 

pak představuje nálepku, která nejlépe vystihuje povahu nového datového fragmentu ve 

spojitosti k formulovanému výzkumnému problému. Kódování všech získaných dat bylo 

realizováno v ruce, metodou označovanou jako papír a tužka.   

Dalším postupem jsem vytvořené kódy systematicky seskupila do kategorií na základě 

podobnosti či jejich vnitřního kontextu. Kategorizace odpovídá významově souvisejícím 

motivům a vytváří bázi pro budování hierarchického systému - ,,pod hlavičkou nově 

budované kategorie slučujeme pojmy/kódy, které se zdají příslušet ke stejnému jevu“. 

(Švaříček, Šeďová a kol. 2007, s. 221) Induktivně sestavený text buduje možnost pro další 

definování vztahů a významových souvislostí v jednotlivých kategoriích. Vzniklý kategorizovaný 

seznam kódů jsem podrobila deskripci a následně interpretovala.  
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V rámci výzkumu jsem použila techniku vyložení karet, při které výzkumník ,, vezme 

kategorizovaný seznam kódů, kategorie vzniklé skrze otevřené kódování uspořádá do nějakého 

obrazce či linky a na základě tohoto uspořádání sestaví text tak, že je vlastně převyprávěním 

obsahu jednotlivých kategorií“. (Švaříček, Šeďová a kol. 2007, s. 226) 

. 

5.2.2  Interpretace dat  

K interpretaci analyzovaných dat jsem využila techniky „vyložení karet“. Jednotlivé 

podkapitoly jsem určila na základě vytvořených kategorií. Takto sestavené kategorie vytvářejí 

příslušná témata, která se v některých oblastech prolínají a nelze je od sebe striktně oddělovat.  

Hodnocení minulé zkušenosti a přístupu ve výchově; 

Společně prožívaný čas;  

Proměny výchovných prostředků – tresty a odměny ve výchově; 

Morální a hodnotové aspekty vztahu a výchovy;  

Současný přístup ve výchově. 

 

 HODNOCENÍ MINULÉ ZKUŠENOSTI A PŘÍSTUPU VE VÝCHOVĚ 

V nahlížení na minulost je vždy možné částečné zkreslení. Uplynutím většího časového 

úseku, kdy se vzpomínky překrývají stále novými a novými situacemi i prožitky se snáze 

stávají neostré. Proto respondenti častokrát nereagovali tak spontánně a více přemýšleli, jak 

vyjádřit vlastní minulou zkušenost.  

Výrazným fenoménem hodnocení přístupu ve výchově v minulosti, který vyjadřovali 

shodně všichni respondenti, byl dán změnou doby, …,,třeba mám větší strach venku, když se 

pohybují, byli úplně jiný podmínky, ty dva starší vyrůstali na vesnici, mohla jsem je nechat 

běhat venku kdykoli, takže zase ten rozsah, teď ta nebezpečnost, jako spíš i vlivem doby, je to 

trošku náročnější“ (Markéta), …,,že tamto byla jiná doba, tak to bylo trošku jiný“ (Daniela), 

…,,tenkrát bylo všechno jinak, tenkrát to bylo jednodušší, teď je to takový jiný“ (Martin).   

Vnímání rozdílu doby zahrnuje působení rozdílných vnějších vlivů (determinanty 

výchovy) na způsob výchovy. Promítají se do reality výchovy v mnoha směrech, 

…,,nemusela jsem mnoho věcí řešit, bylo to tak nastavený, takový klidnější, všechno 
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fungovalo samo, dítě, rodina, škola, …,,víc se dalo věřit lidem“ (Veronika). Prostředí 

ovlivňuje celkový postoj rodičů, jejich snažení a orientování na hodnoty. V minulosti byla 

větší pospolitost, okolí bylo homogennější a unifikovanější. Lidé měli všechno přibližně 

stejné a neřešilo se, kdo má víc a na co má víc. 

Obsahově se výrazněji také odlišovali rodičovské role. Role otce kdysi více odrážela po 

staletí zakonzervované pravzory, …,,já jsem byl pořád pryč, všechno to bylo spíš na 

manželce, vždycky“ (Martin). Otcové byli více orientováni na finanční zabezpečení rodiny, 

otec byl živitel, …,,že jsem do toho stavěl dům, když byly holky, takže, toho času jsem na ně 

moc neměl, člověk koukal, aby sehnal peníze na stavbu“ (Martin), …,,díky mé práci tehdy a 

tomu, že jsem přišel domů a bylo potřeba se věnovat přestavbě baráku, abych vytvořil 

podmínky pro bydlení a hospodářství, tak jsem se při nich (prvních dětech) věnoval těmhle 

záležitostem“ (Radim). Jejich podíl na výchově byl limitován časem. Byl podstatně nižší než 

v současnosti a orientován na aktivity spojované s volným časem.   

Role matek vyjadřuje nerovnovážný vztah tak častý v minulosti, ...,,u těch holek, tam 

jsem byla z větší části sama, chlap byl pořád pryč, takže tam možná byly trošku tvrdší 

podmínky, tady přeci jenom je to takový, ten chlap je tady daleko víc, je to trošku jiný, jinak 

nastavený“ (Daniela). Jejich podíl na chodu domácnosti a výchově dětí byl v mnoha směrech 

výraznější. Matky více určovaly klíčové aspekty podoby reálného žití.  Přesto však nelze 

podíl otce na výchově znevažovat. Je nutno konstatovat, že i přes výrazně nižší časovou 

angažovanost otců, je jejich vliv na výchovu rovnocenný. Tedy nepřímo úměrný jejich 

osobnímu vkladu. Vždyť dítě je velmi intuitivní tvor. Ať již vědomě nebo zcela nevědomě 

vnímá a vstřebává institucionální vzory.  

Způsob výchovy respondentů v minulosti odráží přístup ve výchově, …,,když byly ty 

holky malé, mě bylo dvacet, tak to byla taková jako samozřejmost, člověk ty děti vychovával, 

tak jako nepřemýšlel, šlo mu to víc od ruky, a dělaly se takový věci, prostě, úplně samy 

(Daniela) a také styl výchovy,  …,,já jsem celou dobu děti spíš jenom rozmazloval, …asi jsem 

víc dovoloval, než teď“ (Martin). ,,Ty starší jsem brala víc jako kamarády, víc jsem je brala 

jako sobě rovný. Jako větší legraci jsme si dělaly, víc jsme se brali stejně, jiná úroveň, …vím, 

že jsem tak tvrdá nebyla, že jsem jim snáz vyhověla, jo aby byl klid, …,,vidím při těch starším, 

jsou takový neprůbojný ve společnosti, více se izolují, mají strach“ (Markéta), …,,když jsem 

byla mladší, tak jsem byla taková razantnější, ostřejší u těch požadavků, co jsem po nich 

chtěla, předtím jsem je napomínala, zvyšovala hlas“ (Veronika), …,,předtím měl člověk 

z neznalosti všeho kolem o dítě přehnaný strach a bránil jim v aktivitách, v rozvoji, tak ho 
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vychováváš v takovém vakuu, protože nemáš žádné zkušenosti“ (Radim). Rodiče se vidí jako 

méně zkušení, více tápající a spíše vlečení okolnostmi doby. Mnohdy je vedla spíš intuice  

s primárním cílem ,,zvládnout výchovu“, než vědomé zaměření na optimální rozvoj dětské 

osobnosti spojované s autonomií, sebeúctou a sebeprosazením.  

 

Shrnutí  

Rodičovská role přináší radosti ale i starosti, přináší naplnění sebe sama. Má svá 

specifika, která se výrazněji neproměňují, a tím je zájem o blaho dítěte. Proměňuje se jenom 

osobní vklad a časová angažovanost. Dle svých možností, ale také dle své volby se 

v minulosti otcové podíleli na výchově, ale jejich aktivní podíl byl oproti současnosti daleko 

nižší. Zajímali spíše status psychické podpory a sounáležitosti, než přímého fyzického podílu 

při běžných úkonech spojených s péčí o dítě. Nezbytnou součástí života rodiny bylo sdílení 

v rovině emoční. Matky cítily z jejich strany podporu a vzájemně se snažily o porozumění  

a harmonizaci vztahu.  V té době matky ve větším rozsahu iniciovaly a vytvářely rodinný svět 

každodennosti. 

Způsob výchovy je ovlivňován mnoha faktory a respondenti v minulosti uplatňovali 

spíše autoritativní nebo liberální styl. První, benevolentní, kamarádský přístup, volnější 

s menší mírou příkazů a zákazů nebo ustupováním, navozuje sice pohodovou atmosféru, ale 

autorita rodičů je nízká. Příliš velká volnost a značný prostor stěžují orientaci, dítě s tím 

neumí nakládat a může mít chaos v příkazech. Vztah byl orientován spíše na rodiče, mít svůj 

klid s vědomím, že ,,zvládám všechno dobře“. Druhý styl výchovy, dominantní vedení 

s příkazy a zákazy zas dává malý prostor pro iniciativu dítěte. V jeho směřování není příliš 

prostoru pro vlastní iniciativu a samostatnost. I když v případě respondentů tohoto výzkumu 

dominantní styl výchovy nebyl tak vyhraněný (a jak uvádí Čáp, Mareš, 2001 tak i v běžně 

v praxi takto zjednodušený přístup není vždy aplikovatelný, často není výchovný styl zcela 

vyhraněný, ale kolísá mezi dvěma styly). Byla zde patrná snaha o porozumění i vnímání 

psychosociálních potřeb dítěte. Rodič nevyžadoval slepou kázeň a bezvýhradnou poslušnost. 

Přesto však výchova nebyla prioritně orientovaná na dítě.  Dalším problematickým stylem 

výchovy je i výchova příliš úzkostní a protektivní, která brání dítěti v aktivitách, nevede jej 

k poznání různorodosti a složitosti sociálního světa  a nenaučí jej prosadit se. 
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 SPOLEČNĚ PROŽÍVANÝ ČAS  

Jedním z ukazatelů proměny přístupu ve výchově je význam společně stráveného času, 

co vyjádřili všichni respondenti, …,,je daleko důležitější než všechno okolo“ (Daniela), 

…,,nemohl jsem jim ten čas dávat, kdežto obsahově já cítím to, tomuto dítěti se chci věnovat 

podstatně víc“ (Radim), …„teď si to dalece víc užívám, protože jsem si vědoma toho času, 

který mi nikdo už nedá, takže s tím dítětem se snažím být co nejvíc a nejdýl“ (Veronika). 

Rodiče si více uvědomují význam vkladu společných aktivit, …,,právě se snažím, dám jim 

maximum času, všechno se točí spíš kolem dětí, než kolem tebe. Raději s nimi kamkoliv, ať to 

vidí se mnou, ať to spolu prožijeme, rozebereme, přemýšlím nad tím, jak budeme, co budeme, 

kolik toho tam dám, jako, dát to tím dětem (Markéta), …,,mám pocit, že ty děti předtím, mi 

strašně moc rychle vyrostly, a to co vidím tady, co jsem schopný se jí věnovat, chodit s ní na 

ty hřiště, jezdit s ní na kole, jít se podívat po městě, jít s ní na procházku, tak to jsou aktivity, 

kterým jsem se dřív vůbec nevěnoval, …nedával jsem jim ten čas, co by potřebovaly“ (Radim) 

a možností využití společného času. V kontextu doby vzrostla pestrost v nabídce trávení času. 

Kulturní vývoj nelze zastavit, ale jeho negativem se stává pasivní trávení volného času  

u počítače, kdy virtuální svět nahrazuje nenahraditelné. Přímý osobní kontakt v reálném čase 

poskytuje primární vztahové zkušenosti, návody k jednání a nepřenosné prožitky, které dávají 

možnost pochopit pochody v sociálním světě lidí.  

Rodiče se více obávají o své děti, mají větší strach ponechat je bez dozoru, …,,mám 

větší strach, když se pohybují venku“ (Markéta), …,,nemůžeme je nechat, raději je někam 

bereme, aby tady neběhaly po ulici, aby něco viděly, někam se rozhlídly“ (Martin), co vnímají 

jako další nevýhodu dnešní doby. Rizika a nebezpečí ohrožující jejich děti, mají jinou podobu 

a větší razantnost. Problémem se stává kouření, drogy, šikana i velký provoz na silnicích. 

Uvědomují si nutnost více obsahově naplňovat a organizovat společný čas, neponechávají 

dětem tolik neorganizované volnosti. 

Dalším faktorem umožňujícím proměnu podoby společně strávených chvil, je vyšší 

vklad vymoženosti současného pokroku ve vztahu k efektivnosti a množství času stráveného 

domácími pracemi. Takto získaný čas můžou (a chtějí) věnovat dětem. ,,Dnes je to trošku 

jiný, mám víc techniky, víc pomocníků doma, je to jednodušší a ten čas co ušetřím, tak ten 

věnuji dětem“ (Daniela), …,,dnes to mám pohodlnější, i když mám větší rodinu a musím ten 

čas více rozdělovat“ (Markéta).    
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Respondenti se vyjadřovali nejenom k společnému času, ale také ve vztahu k plynutí 

času všeobecně, …,,vážím s víc času, je pro mě důležité jak ten čas utíká“ (Veronika). Čas se 

stává hodnotovou devízou, které si více váží i užívají, …,,že musí být všechno uklizeno, 

uvařeno, všechno hotové, dneska prvně postarat se o děti, hrát si s nimi, jít s nimi ven, pak 

teprve dělat doma, nějaké věci“ (Daniela), …,,já si to teď víc užívám, protože vím, že ty chvíle 

jsou krátké, pokud se mi chce věnovat, já se mu můžu věnovat, chci si užít ty chvíle, jo špinavé 

věci odkopnu a jdu ven, dřív jsem měla pocit, že musím něco rychleji udělat, něco udělat  

a teprve pak můžu jít ven“ (Veronika). Aktivně strávený společný čas vytváří pouto 

spokojenosti mezi nimi. Rodiče tím naplňují jejich potřebu podnětného prostředí, kdy čas není 

povinným vkladem, ale stává se stimulem pro rozvoj dětem vlastní přirozené zvídavosti.  

 

Shrnutí  

Společně prožívaný čas je jedním z faktorů, který podmiňuje emoční vazby i podobu 

vzájemného vztahu. Ovlivňuje výchovu dětí ve smyslu důvěry  jejich opravdového světa. 

Tím, že se jim rodiče více věnují, obohacují dětský svět o množství podnětů rozvíjejících 

myšlení i citovou stránku prožitků. Přítomnost vnějších vlivů je nenahraditelná devíza, 

zanechávající otisky v jejich mozcích.  Rozvoj schopností i intelektu závisí na těchto 

podnětech a lze je zařadit do psychických potřeb. Ve hře získávají obraz svého sociálního 

světa i institucionálních vzorů.      

Volnočasové aktivity mají však svá omezení. Tím je objem času, který je limitován 

pracovním vytížením rodičů.  V minulosti nebylo dětem věnováno tolik času jak ze strany 

matek, tak ze strany otců. Matky pokládaly, v kontextu dobových názorů, za významnější pro 

spokojenost rodiny věnovat svůj čas péči o rodinu a děti, než dětem samotným. U otců to byla 

předtím záležitost volby a tradičních vzorů. Na pozadí společenských změn vstupují otcové 

dle současných tendencí častěji na scénu a intenzivněji se podílejí na volnočasových 

aktivitách i běžné péči o děti. Uplatňují jiný styl výchovy, volí jiné strategie a vykazují větší 

šíři v jednání a reagování. 

V současnosti ubývá také prostých vzájemných dětských kontaktů. Skupinek dětí, které 

si samy organizují svůj čas rozmanitými hrami (skákání přes panáka, přes gumu, různé 

"školky" s míčem nebo tolik oblíbená vybíjená). Rodiče v strachu o jejich bezpečnost dávají 

přednost formálně organizovanému času v různých zájmových kroužcích. Aktivní trávení 

volného času je spojováno také s preferovaným cílem výchovného působení, který je dán 
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komplexností jeho rozvoje. Vede děti k samostatnosti, výkonnosti a naplňuje jejich 

přirozenou touhu po poznání a aktivitě. 

 

 PROMĚNY VÝCHOVNÝCH PROSTŘEDKŮ – TRESTY A ODMĚNY VE 

VÝCHOVĚ 

Pro všechny respondenty platí, že odměny a tresty, včetně fyzického, byly a jsou 

součástí jejich výchovy. Fyzický trest není rozhodně tabu a rodiče jej uplatňují, i když  

v  menší míře, ,,já moc netrestám, občas plácnu, ale ne nějak výrazně, dřív jsem možná plácla 

trochu víc a častěji“ (Veronika), …,,a když prostě něco, tak dostanou nařezáno“ (Daniela). Je 

zde však patrné také zohledňování gender hlediska, …,,já si myslím, že tady ty dostanou víc, 

kluci, víc zlobí, jsou to kluci, jak ty holky, takže občas nějaký to plácnutí, u holek předtím byli 

spíše zákazy slovní, to byly holky“ (Martin), …,,vzhledem k tomu, že to je holka, a mám 

možnost s ní být víc, tak si myslím, že asi víc na jednu stranu povoluji“ (Radim), které 

implicitně přesahuje vědomé strategie vztahových interakcí. 

 Formy trestů mají různou podobu. Fyzicky rodiče trestají spíše rukou, jinou formou 

jsou pak slovní výtky, pokárání nebo zákazy, ale také jak vyjádřila Veronika, …,,teď to spíš 

převedu na něco jiného, malý už ví, že když se rozčílím, když se špatně kouknu, tak mu to už 

stačí a nemusím to řešit, on je hodný, já tedy nemusím, že bych ho musela trestat“. Dítě může 

slyšet rozhodnost v hlase, na kterou pak reaguje pozitivně, rozumí vztahové relaci. Radim, 

který nikdy neuplatňoval fyzické tresty, je přesvědčen, že …,,tam kde je něco špatně, tak ty 

děti, ne ani trestat, ale spíš motivovat k tomu, aby to udělali jinak. Pokud něco pokazí, tak to 

beru tak, že se učí a to dítě nemá být hned za to trestáno, protože je to pro něho životní 

zkušenost. A tím že něco pokazí, něco udělá špatně, tak vlastně přichází na to, co je pro něj 

dobré. To je myslím si na tom to nejdůležitější. Když něco rozbije, náhodně, tak je to i pro 

samotné dítě neštěstí, že se mu něco špatného stalo, je to pro něj, samotná ta událost trest  

a ponaučení, není důvod za to dítě trestat.“ 

Výrazně se proměňuje užívání trestů a odměn ve výchově. Rodiče se přiklánějí  

v daleko větší míře k odměnám, ať již materiálním či emočním nebo k slovním pochvalám. 

Odměny v podobě drobnosti, …,,odměnách tak běžně, průběžně, mu dávám takový 

drobnůstky“ (Veronika), …,,odměny jako materiální, ale ne teda nějaký přehnaný, šlo se 

třeba na zmrzlinu, nebo do cukrárny“ (Markéta), …,,odměna toho typu, že ji někam vezmeme, 

někam, půjdeme, pořídíme ji něco co se jí třeba líbí, typu knížka, různé hry, různé hračky, 
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které se jí líbí nebo by je chtěla“ (Radim), rodiče uplatňují častěji ve snaze odměňovat 

pozitivně zvládnuté úskalí různých výchovných situací. Respondenti si uvědomují, jak je 

snadné brát chování dítěte jako samozřejmost. Pochválit jej či ocenit, se pak pro některé 

z nich stává mnohem těžší. ,,Já moc nechválím, ani teď ani ty předtím jsem moc nechválil, 

neuměl jsem je chválit“ (Martin). I přesto, že ne všichni rodiče umějí chválit, celkově však 

více inklinují k slovním pochvalám, nápadně převyšuje jejich poměr vůči minulosti, …,,tak 

mi teda nekupujeme dárky, to jsem nedělala a nedělám, spíš více chválit, …využívám víc těch 

pochval a odměn, chválím, chválím, chválím“ (Daniela), …,,jo spíše ho chválím, jak je hodný, 

jak se mu to povedlo, chválím, a chválím a chválím, nemyslím, že jsem ty starší tolik chválila, 

spíš o trochu míň“ (Veronika). 

Jiný přístup vyjadřuje také Radim, …,,je nutné vstřícněji pracovat s dítětem, mluvit 

s ním otevřeně, vést je “, ale i Markéta …,,snažím se je více respektovat, ke každému dítěti 

musím přistupovat jinak, jinak na něj, abych dosáhla toho, co potřebuji“. Rodiče chápou, že 

je nutné děti občas přitlačit, ale přesto je pro respondenty důležitější snaha, orientovat je 

správným směrem. Vede je zájem o dítě, o jeho seberealizaci. Způsob dosažení vidí ve vnitřní 

motivaci dítěte, kterou považují za rozhodující pro zvládání překážek, schopnost orientování 

se v dnešním světě a porozumění dějům kolem sebe, …aby to mělo nějakou motivaci, spíš 

výhledově dopředu, má nějakou motivaci, má nějaký plán, není to odměna za drobnost, ale až 

něčeho dosáhne“ (Radim). S čím také nezbytně spájejí přesvědčení o nutnosti nastavení 

nezbytných hranic a jasných pravidel, …,,potřebují základ, nějaké hranice, pravidla“ 

(Daniela), ….,,musí vědět, co můžou a co ne“ (Martin). Za důležité považují také být pevný 

v zásadách a důsledný při jejich vyžadování, …,,být tolerantní, náročná, ale tolerantní ve 

všech směrech, vyžadovat poslušnost, neustupovat pokavaď by to bylo proti mně, proti mému 

přesvědčení, proti mým zásadám“ (Veronika), …,,teď více trvám na svém požadavku, 

neustupuji tolik, spíš jsou větší zkušenosti, že to porovnávám s těma staršíma, to každopádně, 

už trošku vím jak na ně, jsem teď důslednější (Markéta). 

 

Shrnutí  

Každý z rodičů je autonomní osobnost, ve svých postojích a působení jedinečný. Znát 

své dítě, rozumět mu, chápat jej i respektovat a na základě této primární znalosti k dítěti 

přistupovat, napomáhá vyladit vzájemně příznivou atmosféru výchovy s adekvátní zpětnou 

vazbou. Ve výchovné interakci dítě identifikováním jednotlivých aspektů lidského jednání  
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i reagování poznává očekávání a univerzálnost hranic. Děti potřebují stanovit jasné hranice, 

limity v jednání i meze, vymezující prostor, ve kterém mohou operovat, neboť nejsou 

schopny si jej nastavit. V pevně nastavených hranicích se dítě lépe orientuje, rozvíjí a cítí se 

bezpečněji.  

Běh životem přináší porozumění tomu, proč není fyzický trest nebo trest celkově, pro 

správné vyladění a pozitivní rozvoj dítěte, tak úspěšný. Rodičovské direktivní prosazování 

autority fyzickým trestáním patří spíš do minulosti. I přesto, že rodiče tuto formu užívání 

výchovných prostředků zcela nezavrhují, není to otázka první volby a frekvence jejich užívání 

se výrazně snižuje.  

Ve výchově je zřetelný posun od přísné direktivní výchovy, s nařizováním, 

vyžadováním a tělesným trestáním k demokratické výchově, s otevřenou komunikací, 

domluvou, řešením vzniklých situací tolerantním způsobem, v klidu. Rozhodně je zde patrný 

nárůst odměn, zejména její nejčastější formy pochvaly a uznání. Pozitivní přístup k dítěti, 

k jeho individuálním rozdílům s větším respektem jedinečné svébytnosti dítěte, vede k  větší 

podpoře a respektu ve výchově. Jeden významný aspekt narušující blízkost vzájemných 

vztahů a důvěru v autoritu rodičů si respondenti plně uvědomují. Očekávání fyzického trestu 

narušuje jistoty a vyvolává pochybnost u dítěte. Směruje dítě k volbě nežádoucích strategií, 

jako je přetvářka, lhaní, odmlouvání, navozují spíše odpor a vzdor.   

 

 MORÁLNÍ A HODNOTOVÉ ASPEKTY VZTAHU A VÝCHOVY  

Jak již bylo výše zmíněno, rodiče považují dnešní systém za rozvolněný, vedoucí  

k odcizení všeobecných konvencí a k větší toleranci malosti a plytkosti, …,,aby se chovali 

slušně což v dnešní době je to těžký, abych jim něco vysvětloval, když pak vidí úplně něco 

jiného kolem sebe, což mě strašně vadí, já mu říkám, že má mluvit pravdu, že musí pozdravit, 

základní věci, a když vidí kamarády kolem něho, v jeho věku, jak se chovají, co můžou“ 

(Martin). Soudobé společenské klima snižuje kredit lidskosti a navozuje mínění, že 

preferované charakterové vlastnosti můžou postrádat prvky slušnosti. Přesto však respondenti 

jasně deklarují, že takto nastavené vnímání morálního přepadu není dogmatické. Všichni 

vyznávají ideu dobrého člověka a vycházejí z tradičního morálního přístupu, k čemuž vedou  

i své potomky, ..,, aby se učili, měli splněny úkoly, aby dodržovali, co dodržovat mají, chci 

aby mi pomáhali doma a aby uměli zdravit, prostě slušnosti“ (Veronika), …,,třeba odmlouvá, 

takový to vztekání nebo aby byl ošklivý, tak na to už jsem přísnější, nedovolím, aby mu to 
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prošlo, třeba příklad: něco chce nepoprosí, začne na nás ze vztekem, tak zkrátka to ignoruji, 

nechám, až opravdu poprosí“ (Markéta). Naše příkazy a zákazy jsou přímo spojeny 

s kategorií dobra a zla, tvořící absolutizující obsah morální normy. Ta tvoří jakousi 

přirozenou podstatu – soubor vlastností a dispozic, které nastavují hranice toho, co smíme  

a usměrňující to, co musíme.  

Přetrvávající tradiční mravní hodnoty jsou determinované realitou soudobé společnosti. 

Hodnoty vidím, takový ten střed mezi morálními hodnotami a materiálním zabezpečením 

rodiny“ (Radim), zahrnují modifikované hodnoty dneška, …,,teď jsou ty hodnoty nastaveny 

úplně jinak, ne že bych nechtěla, aby byly upřímní, vážili si rodičů, aby nelhali, aby nebyly 

závistiví, …ale ať si jdou za tím co chtějí, aby byly sebevědomý, náročný vůči sobě a dokázali 

se prosadit“ (Daniela), …,,ať poznají, kde budou pracovat, když budou bez vysoké školy, za 

jaké peníze, aby viděly, pod kým pracují, kdo má vysokou školu, za jaké peníze pracuje ten 

člověk, uměli a motivovalo je k tomu, mít vzdělání, mít postavení ve společnosti, snažit se 

dosahovat dobrých výsledků a tím se prostě zabezpečit“ (Radim).  

Vzrůstá důležitost hodnoty vzdělanosti. Rodiče jsou si vědomi jejich úlohy pro další 

vývoj. Podporují aktivity dětí, které rozvíjejí jejich intelektové schopnosti a hlavně myslí na 

nezbytnou jazykovou výbavu. …,,vyžadovat, být náročný, aby se učily, potřebují znát toho 

víc, než my“ (Martin), …,,já nechci, abychom ho do něčeho tlačili, ale musí to sám chtít, 

vysvětlujeme, tak aby ty věci pochopil a řídil se vlastním názorem“ (Veronika), …,,aby získaly 

informace, co možná nejvíc, aby získaly rozhled“ (Markéta).  

Respondenti neopomínají ani tradiční hodnoty rodiny, …,,spíš dodržujeme tu takovou 

rodinnou symboliku, tradici, abychom jeden na druhého nezapomněli“ (Radim), 

…,,spokojené děti, spokojený manželé“ (Daniela), … já jsem vždycky chtěla, aby děti byly 

spokojený, abychom byli spolu“ (Markéta). Chtějí být nejenom vzorem a předávat v dimenzi 

vlastního žití hodnotové významy, ale především jim záleží na dětech samých. 

. 

Shrnutí  

Základem lidského soužití je všeobecně uznávaný morální a hodnotový systém, který 

napomáhá orientovat se v prostředí i v dané společnosti. Morální vědomí i hodnotový systém 

je prioritně předáván v rodinách. Respondenti žijí v kontextu doby a dané morálky. Její pojetí 

předurčuje, jakým způsobem vychovávají své potomky. Slušnost, upřímnost, poctivost  

a pravdomluvnost pořád vyjadřují hodnotu lidského jednání. V rodinách jsou preferované 
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jako morálně určující lidské charakteristiky. Prolínají se však s těmi moderními a to jsou 

cílevědomost, rozhodnost, sebevědomí a schopnost sebeprosazení. Větší nebezpečí rodiče 

spatřují ve společenském tlaku ke konformismu s předefinovanými morálními a hodnotovými 

postoji, které postrádají vlastní hloubku. Přesycenost může vést k apatii a lhostejnosti.  

 Dalším neopomenutelným významem je pro rodiče vzdělání jejich dětí. Respondenti 

vyjadřují v kontextu dynamiky současnosti skutečnosti, na kterých jim záleží. Doba vyžaduje 

průbojnost dětí a jejich cílevědomost. Vedou je ke vzdělání, jako k pomyslné metě, která 

navyšuje jejich reálnou možnost, být úspěšný.   

Výchova vedoucí k hodnotové pevnosti a tolerantnosti dává pocit jistoty a emoční 

pohody. Takto nastavené hodnoty tvoří harmonickou hladinu vzájemného vztahu, který rodiče 

uspokojuje. Cítí se být šťastný a životní spokojenost preferují. Děti představují jednu 

z hlavních hodnot jejich života, dávají mu smysl. 

 

 SOUČASNÝ PŘÍSTUP VE VÝCHOVĚ 

Na jedné straně globalizovaná výkonová společnost preferuje individualismus, pružnost 

v reagování, kreativní propojenost s novými myšlenkami a způsoby jednání a také dravost. Na 

druhé straně požaduje konformismus a jednání v souladu s rolovým očekáváním. Rozvoj 

vlastního potenciálu dítěte a vůle ke svobodnému rozhodování je v takto nastavených 

dynamických podmínkách nemyslitelný bez vhodného a přiměřeného výchovného působení 

v rodině. Respondenti jsou si vědomi proměny doby, která vyžaduje jiný přístup, jiné způsoby 

výchovy, …,,určitě, je to se změnou doby, je to spíš snaha ty děti víc vést k samostatnosti, 

k rozhodování, co si rozhodnou, aby si vzali tu odpovědnost za to své rozhodnutí“, …a vést je 

k tomu, aby se v životě neztratili, aby měli ,,tah na branku“ (Radim), …,,opravdu pracovat 

s nimi co nejdřív, aby se jako vyvíjeli, protože nebudou to mít lehké, snažím se je připravovat 

víc, aby to měly pak snazší, snažím se je rozvíjet ve všech těch oblastech, co je možné, je to 

teď všechno jiný“ (Markéta), ...,,aby si šli za svým cílem, aby si sami našli cestu, že se musí 

snažit sami, že bez toho to taky nejde, ten čumák si musí nabít“ (Veronika). Respondenti chtějí 

být aktivními hybateli výchovy svých dětí. Cítí, že jejich podpora a pomoc je vyvážena 

hodnotou, kterou jim dítě dává.  

Všichni respondenti si však nejvíce uvědomují, že jejich přístup ve výchově je 

ovlivňován vlastním věkem, …,,jak jsem starší, to si člověk rozmýšlí než po něm skočí, snaží 

se jim to nějak vysvětlit, když byl člověk mladší, tak to reagoval rychleji, byl hned hotový, je to 
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takový uvážlivější, spíž než, snaží se jim to člověk vysvětlit, a nebo už předejít, už ví člověk co 

bude následovat“ (Martin), …,,ten věk už taky asi dělá své, dneska už víc přemýšlíš, jsem 

zodpovědnější, daleko víc nad tím dumám, už to není, že jsem mávla rukou, no nějak to 

dopadne, už opravdu přemýšlím nad každým co udělám, víc si uvědomuji ty rizika“ (Daniela), 

a zkušenostmi. Vzrůstá jejich zodpovědnost i rozvážnost, …,,jsem tolerantnější, celkově 

taková, jako různé věci neřeším, když byl člověk mladší, tak to byl takový trošku náročnější, 

takový ty ostrý hrany měl, které se prostě všemi možnými zkušenostmi obrousí“ (Veronika), 

…,,snažím se být teď daleko důslednější, aby dodělali, co se po nich chce“ (Markéta). 

Respondenti chápou změny, které se v jejich myšlení událi, a pomáhá jim to ve 

výchově. Určitým způsobem ji i ulehčuje, nikoli však univerzálně, ale v některých směrech 

podstatně, …,,když byl mladý, neměl ty zkušenosti, takový, teď s odstupem času, má člověk 

úplně jiný přístup k životu a ke všemu, všechno vidí úplně jinak, teď je člověk víc odpovědný, 

si myslím, více přemýšlím“ (Martin), …,,jsou znát ty zkušenosti s výchovou, v určité té 

tvrdosti, nedovolím víc, už vím, že trošičku vidím, kde si dovolují“ (Markéta). Všímají si, co 

dítěti prospívá a chtějí mu to dát. Nemají jasně vytyčené trendy svého úsilí, ale z dřívějších 

interpretací svého výchovného působení vycítí meze vlastních možností i reálné tendence 

dopadů.  

Čas, který uběhl od narození prvních potomků, od jejich výchovy byl jim dán a všichni 

respondenti se shodují v tom, že jej náležitě využili. Poučil je a svoje zkušenosti proměnili ve 

vědění. Ví, co je pro jejich dění důležité, kde dělali chyby, jak přistupovat, …,,vím, že musím 

být na ty děti v určitých momentech přísnější, nepromíjet jim, takový ty špatný vlastnosti. Asi 

jsem tady těm přitvrdila, protože vidím na těch starších, kde to chtělo zabrat víc, ty 

zkušenosti, jsou návodem na výchovu těch dalších, pomáhají rozhodovat, jsem teď 

důslednější“ (Markéta).  

Převládá snaha rodičů orientovat se na dítě, …,,tenkrát tohle to nebylo, nechávám ho 

víc do všeho mluvit, malý si může říct k tomu své, tenkrát to nějak člověk nevnímal, rozhodla 

jsem se, šli jsme, a i když holky odmlouvali, nedala jsem na ně“ (Daniela), …,,tak nějak 

rozumně se snažíme všechno vyřešit, člověk už mnohé věci opravdu neřeší“ (Veronika), 

…,,v období, kdy si vytváří svůj vlastní názor, si myslím,  tady v tom směru se snažíme nebýt 

direktivní, ale spíš jí to vysvětlovat, aby se řídila vlastním názorem. Ale ten názor, aby k tomu 

došla sama. Co je to správné a co není správné, než aby ji to člověk striktně nařizoval. Častěji 

diskutujeme“ (Radim). Rodiče si spolu více povídají, mají k sobě blíž. Proměňuje se nejen 

jejich vztah k dětem a k dětským potřebám, ale i hodnocení způsobu nahlížení na požadavky. 
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Cítí, co prospívá dětem, co jim můžou tím nabídnout, kam je to může nasměrovat, ...,,snažím 

se co nejmíň prudit, protože vím, že to stejně nemá smyslu, co nejmíň ho kárat, protože vím, že 

to taky nemá smysl, už vím, že když budu stále peskovat, tak si vytvoří spíš ten negativní vztah, 

a ten já nepotřebuju, potřebuji ten pozitivní“ (Veronika).  Vnímají, svou zodpovědnost za 

něčí život. Chtějí nabídnout svou životní filosofii a význam společných okamžiků.    

Jedno je z rozhovorů patrné a nejlépe to popsala Markéta, …,,jsou větší zkušenosti, 

řekla bych, že mladší děti jsou na tom daleko lépe“. 

 

Shrnutí  

Rodiče cítí potřebu vychovat ze svých potomků šťastné a úspěšné jedince, kteří budou 

zvládat náročné reálie tohoto světa. Cestu vedoucí k tomuto cíli vidí v navyšování objemu své 

angažovanosti. Jsou si vědomi předpokladů i nutnosti rozvíjet dítě v kontextu dynamiky 

moderní doby. Podporují jejich obrovský a přirozený zájem i touhu po poznání. Vedou je 

k tomu, aby pochopily smysl vlastního snažení. Předávaný systém myšlení a vzorce jednání 

napomáhají dětem lépe se orientovat v měnících se podmínkách. Ukazují dětem cestu, jak 

dosáhnout pomyslných úspěchů a jakým stylem se můžou na nich aktivně podílet.  

Rodiče mají možnost porovnávat a vycházet ze zkušeností. Jejich výchova se stává 

demokratičtější. Respondenti vědí, že nejlépe se dítě může rozvíjet v rozumně nastavených 

hranicích, se smysluplnými pravidly. Že není možno příliš povolovat, ale ani příliš utahovat. 

Rodiče reflektují individuální předpoklady svých dětí a respektují jejich individuality. Co 

dítě, to jiný člověk, každé vyžaduje jiný přístup. Základem vzájemného vztahu je pak 

respektování osobnosti dítěte a pozitivní zpětná vazba.  

Mění se přístup k dětem, k výchově, zvyšuje se zodpovědnost i přirozená autorita. 

Rodiče mění styl výchovy. Jsou patrné změny u všech respondentů. Jak u rodičů uplatňující 

styl výchovy autoritativní, tak i liberální, nebo-li permisivní styl výchovy. Ve všech případech 

byl zaznamenán posun k otevřenějšímu, demokratickému stylu. Je ponecháno více prostoru 

pro vlastní realizaci přání dítěte a společnou diskusi.  
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5.3  Shrnutí výsledků výzkumu 

Každá rodina má svou vlastní atmosféru, individuální způsob řešení konfliktů, je 

modelově jinak zformovaná. Vytvořený model není neměnný, ale předefinovává svůj vnitřní 

řád, hodnoty i styl výchovy. Děje změn probíhají v relaci plynutí času a celoživotního procesu 

vývoje a zrání osobností rodičů. Výchova v současnosti je mnohem komplikovanější, je víc 

orientovaná na člověka, zohledňuje dítě jako osobnost.  

Rodinná atmosféra odrážela a odráží dynamiku myšlení i aktuálnost společensko-

politického klimatu. Nezměnil se jenom přístup ve výchově, ale výrazněji se proměňuje  

i obsah role otců. I když předmětem tohoto výzkumného snažení byla komparace stylu 

výchovy nezohledňující pozici otce či matky, musím zmínit hledisko, které na pozadí 

zkoumání subjektivního přístupu rodičů ve výchově vyplulo na povrch. Vklad rodiče do 

vzájemného vztahu s dítětem je v mnoha směrech rozdílný a proměňována role otcovská 

zahrnuje v sobě nejenom změny kvalitativní, ale zejména v jejich případě i posun 

kvantitativní. Současné vnímání rodičovské role stírá obsahovou různorodost. Role otce je 

kompetentnější a ve všech směrech přesahuje tradiční očekávání.    

Změna politického režimu v minulých letech vyústila v demokratický způsob života, 

který však přináší rozvolňování  tradičních zásad, racionální řízení a prosazování vlastní 

individuality. Tolerance společnosti k různým nepravostem se zvyšuje a celkově se 

proměňuje klima ve společnosti. Všechny změny zasahující společnost výraznou měrou 

ovlivňují také způsob života jednotlivých rodin. Rodina pak v různých situacích jedná dle 

takto determinované morální a hodnotové entity.  

Vedle tradičních hodnot vyznávajících v rodinách, které jsou představovány 

upřímností, slušností a pozitivním vztahem k lidem si rodiče neumí úspěšnou budoucnost 

svých dětí představit bez respektování rozmanitosti dnešního světa. Uvědomují si důležitost 

vzdělání a potřeby vést děti k průbojnosti, pohotovosti a reflektování změn. Podporují jejich 

sebevědomí, sebeúctu a sebeprosazení. Děti si potřebují věřit. V souvislosti s tím panuje 

shoda ve skutečnosti, kterou vyjadřují názory na volnost. Klíčovým předpokladem pro rozvoj 

schopností dítěte je dán respektem a ponecháním více prostoru pro svobodné jednání. Volnost 

nabízí šance pro dítě prozkoumat svět a svoboda vnímat smysluplnost vlastního jednání.  
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Nejenom na základě zúročení vlastního osobnostního zrání, ale i v intencích 

nezáměrného působení sociálního a kulturního prostředí dochází k ovlivňování celkového 

postoje rodičů, jejich přístupu k výchově a reagování ve výchovných situacích. Rodiče 

v současnosti jsou si vědomi nemožnosti unifikace v přístupu k dítěti. S vědomím, že každé 

dítě je individuální a neopakovatelné volí častěji alternativní způsob prosazování vlastních 

požadavků, ustupují z pozice striktní dominance. Modifikují své jednání k  jedinečné 

osobnosti každého dítěte. Znát své dítě, rozumět mu, chápat jej a na základě této primární 

znalosti k dítěti přistupovat, je předurčováno celkovou koncepcí osobnosti rodiče, jeho 

zkušenosti a realistickým sebepojetím. Důležité je, prostě mít děti rád a přijímat je takové, 

jaké jsou. 

Rodičovství je vzájemný vztah, který i přes všechny abstrahované změny zůstává ze 

své přirozenosti nerovný. Přirozená autorita rodičů v některých situacích zcela automaticky 

zahrnuje i autoritářský přístup s využitím fyzické převahy. K fyzickému trestu rodiče 

přistupují ojediněle, ale nezavrhují jej zcela. Univerzálnost takto vyjádřeného postoje je 

srozumitelná všem dětem a rychle navrací narušený řád do žádoucí podoby v těch případech, 

kdy jiné alternativy již nenacházejí kladnou odezvu.  

Když postavíme demokratický styl výchovy do pomyslného středu, vyjádřeno rčením 

,,zlatá střední cesta“, rodiče se před 15 až 20 lety pohybovali spíše na problematičtějších 

pólech. Uplatňovali buď přísnější metr, kdy autoritářským přístupem v podobě větší 

direktivity a striktnější kontroly řešili možné střety a nenechávali moc velký prostor pro 

diskusi. Rodiče dogmatičtěji rozhodovali, více omezovali a řídili životy svých potomků. Jako 

protipól je patrná tendence k jisté benevolenci, nestanovení limitů a překračování adekvátní 

míry volnosti. Příliš liberálním přístupem rodiče nenastavují přiměřené hranice. Vytvářejí 

pocit neukotvenosti a narušují stabilitu rodinného prostředí, která je nezbytná pro 

uspokojování jedné ze základních potřeb dítěte – potřebu jistoty a bezpečí. 

 Dalším typem výchovy spadající spíše do kategorie problémových, byla výchova 

nadměrně ochraňující. Rodiče ve snaze ochránit dítě nebo také z důvodu vlastní nezkušenosti, 

se jej snaží izolovat, ochraňovat, dávají na dítě přehnaný pozor a nedovolí mu zakoušet limity 

svých možností. Nemůže se rozvíjet a poznávat reálnost světa i s jeho hrozbami a 

záludnostmi.    
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Milující rodiče chtějí pro své potomky jenom to nejlepší. Platilo to v minulosti a platí 

to i dnes. Je zde však patrný rozdíl v míře uvědomování si vlastního podílu a hlavně 

záměrného vkladu svých možností. V minulosti dogmaticky nastavovaná pravidla doznávají 

v současnosti tendence k oboustrannému upravování. Ta jsou nastavována v zájmu osobního 

rozvoje dítěte nejenom proto, aby děti uměly své šance využít, ale aby svůj život uměly také 

racionálně uchopit a smysluplně prožít. V tomto kontextu přijímají a aplikují rodiče 

konzistentnost svých nabytých zkušeností. Pozdní rodičovství tak ve výchově působí 

komplementárně, ve všech osobnostních i kulturně-vztahových dimenzích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
78 

Závěr  

Duševní a sociální zralost i potřebné životní zkušenosti jsou aspekty, které jsou 

spojovány spíše s vyšším věkem. Pozdní rodičovství pak nabízí nejenom ekonomické zázemí 

a kulturní kapitál, ale i zralého jedince v osobnosti rodiče. Nabyté schopnosti a zkušenosti 

vytváří lepší předpoklady pro stanovení efektivnějšího a na dítě orientovaného přístupu ve 

výchově. Je zde patrná snaha o zodpovědnější přístup, protože rodiče vidí výsledky své 

vlastní minulé pedagogické činnosti v reálu a umí je srovnávat. Na jejich podkladě přichází 

vědomí, kde dělali chyby. Jsou schopni poučit se z nich a podle toho také jednat. Změnili styl 

výchovy, který je v pozdním rodičovství rozvážnější a vstřícnější k potřebám dítěte. Jedná se 

spíše o demokratický nebo také autoritativně-vzájemný styl. Rodiče mají co nabídnout a ví co 

je pro dítě dobré.  

Proměňují se vztahové relace, kdy přístupy ve výchově jsou modifikovány zkušenostmi 

a jejími plody - nadhledem, rozvážností a charakteristickou kontextuální komplexností. 

Zráním jedince dochází k jeho myšlenkové vyspělosti, k zodpovědnějšímu přístupu k životu. 

Zralý jedinec získává zdravý nadhled, větší orientovanost a předvídavost ve vzájemné 

interakci s dítětem. Minulé zkušenosti se stávají návodem pro další jednání  

a umožňují korigovat současné. Výslednicí působení všech komponentů pozdního rodičovství 

na poli výchovném, je sociálně zdatnější dětský jedinec.     

Zralejší rodiče jsou sebejistější, vyrovnanější a empatičtější. Spíše vycítí potřeby dětí, 

na které jsou schopni adekvátněji reagovat. Mají pocit větší kontroly nad situací, dítěti se více 

věnují a rodičovská role jim přináší větší uspokojení. Nahlédnutím na změny, které se udály 

v přístupu k dětem, v jejich výchově s odstupem času, lze obsáhnout diskrepance stylu 

výchovy. Uplatnění instinktivní lidské výbavy, která navíc byla vhodně kultivovaná vlastními 

zkušenostmi se sociálním světem, přispívá k výchově s pozitivní emoční vazbou, neboli  

k výchově láskou.  

Cílem dané diplomové práce byla komparace subjektivního hodnocení výchovného 

působení rodiče s větším časovým odstupem. Takto postavený výzkum umožňuje podat obraz 

přístupu ve výchově v jeho kontinuální posloupnosti. Zhodnocením a subjektivním 

porovnáním aktuálního naplňování výchovné funkce a minulé zkušenosti rodičů na poli 

výchovném, je dosaženo možnosti vyjádřit změny v stylu výchovy, které jsou podmíněny 

mnoha faktory. Osobností, společností, ale také kulturní, sociální a socioekonomickou 

dimenzí vzájemného vztahu rodiče a dítěte. Lze konstatovat, že těžiště výchovy pozdního 
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rodičovství je přesouváno do kategorie blízké ideálu, s dostatkem stimulů, respektováním 

názorů dítěte a jedinečnosti jeho osobnosti.  Výsledky výzkumu poskytují východisko ke 

klasifikování stylu výchovy v pozdním rodičovství, ve funkční rodině jako optimálního 

způsobu se vzájemným porozuměním a přiměřeným řízením. 

Tímto způsobem uchopené téma pozdního rodičovství nabídne jiný obraz rodiče a jeho 

stylu výchovy, než pozdní rodičovství, kdy z důvodu odkládání založení rodiny, se stejně 

starým rodičům narodí teprve první dítě (období střední dospělosti). Jiný vliv bude mít pozdní 

rodičovství na výchovný styl v případě narození prvního potomka v pozdním věku a jiný vliv 

bude mít pozdní rodičovství, kdy sice dítě vychovávají věkově stejně staří rodiče, ale jejich 

přístup ovlivňují minulé zkušenosti s výchovou již odrostlých dětí. Možnost komparace vlivu 

pozdního rodičovství takto nastaveného parametru, by byla předmětem jistě dalšího 

zajímavého výzkumu.     
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