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I. Úvod 

Jedním z iniciátorů zkoumání stylu rodičovské výchovy a souvislostí s vývojem dítěte byla 

v šedesátých letech americká autorka Diana Baumrind. Její práce, která rozdělovala rodičov-

skou výchovu podle typu rodičovské kontroly, na kontrolu autoritativní, autoritářskou a tole-

rantní [Baumrind 1966], se stala výchozí pro další autory, kteří typologii různě doplňovali, 

modifikovali [např. Darling, Steinberger 1993] a zkoumali souvislosti s rodinným uspořádá-

ním, chováním dítěte, delikvencí a dalšími proměnnými [např. Baumrind 1966, 2005, Kauf-

mann 2000, Simson, Burt 2005, Hoeve a kol. 2009, Tansuree, Mukherjee 2011]. 

Co je vhodným stylem, přístupem jak by rodiče měli své dítě vychovávat, je otázkou otevře-

nou. Stejně tak jako rodičovský přístup, který dítě dokáže naučit se vyrovnat s nástrahami 

života, respektovat pravidla, konformitu a očekávání společnosti společně s kritickým a auto-

nomním pohledem a uchopením problému a výchova, která slovy Fromma připraví dítě 

k cestě k „umět žít“ [Fromm 1997].  

Problematikou delikvence mládeže se v sociologii, sociální psychologii a dalších oborech 

zabývá mnoho různě se doplňujících a protínajících teorií. Příčin delikvence mládeže, faktorů 

vlivu či dalších ukazatelů, které s delikvencí souvisejí buď přímo, nebo nepřímo, je 

v literatuře popsáno velké množství. Například Travis Hirchi na konci sedmdesátých let zahr-

nul mezi hlavní koreláty delikvence pohlaví, věk, rasu, vzdělání, IQ, třídní příslušnost, místo 

bydliště a narušené rodinné prostředí. [Hirschi 1977: 329] Narušené rodinné prostředí se dnes 

jako korelát s delikvencí zkoumá z hlediska struktury rodiny, uspořádání, vztahů a hodnot. 

Cílem teoretické části této práce je seznámit s problematikou rodičovského stylu výchovy, 

s dřívějšími výzkumy, které se stylem rodičovské výchovy zabývaly a popsat hlavní dosud 

navržené členění stylů rodičovské výchovy. Výsledná vybraná typologie respektuje členění, 

které navrhli autoři Maccoby and Martins [Maccoby a Martins In.: Darling, Steinberger 

1993]. Druhým cílem teoretické části je představit teoretické aspekty souvislosti stylu rodi-

čovské výchovy s vývojem dítěte a s potenciální delikvencí. Cílem je také ukázat výsledky 

některých dřívějších studií, zabývajících se touto problematikou a shrnout dosavadní po-

znatky souvislosti stylu rodičovské výchovy a delikvence mládeže.  



 4 

Empirická část využívá dat ze dvou nezávislých výzkumů: výzkumu školní mládeže z Plzně 

z roku 1999, který byl realizován Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni a vý-

zkumu Aktér 2011, který zkoumal dospělou populaci České republiky. Cílem představení 

výsledků obou souborů je zmapování rodičovského stylu z těchto dvou rozdílných perspektiv 

a ukázat zajímavé výsledky staršího výzkumu i hledat podobnosti mezi výsledky z výzkumu 

současného, které jednotlivé styly charakterizují.   

Data z výzkumu školní mládeže z roku 1999 jsou využity ke sledování souvislostí stylu rodi-

čovské výchovy s delikvencí mládeže, k hledání souvislostí s vývojem dítěte, jeho přístupu 

k životu a k jeho budoucnosti
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II. Teoretická část 

1. Rodina a rodičovství 

Instituce rodiny prošla v posledních letech velkou proměnou. Původní hypotéza, která uvažo-

vala o rodině jako o morfostatické instituci, která nemění své funkce a svoji stabilitou vyrov-

nává dynamiku systému, byla značně modifikována. Rodina prošla proměnou stejně jako spo-

lečnost, došlo k přerodu tradiční rodiny (jasně vymezené role) na rodinu postmoderní.   

Rodinné prostředí je formováno stavem společnosti v dané době, může být jakýmsi „sociolo-

gickým modelem“, který kopíruje vztahy ve společnosti, zvláštnosti daného uspořádání. [Ko-

houtek 2009] 

V sociologii se dnes mluví o tzv. vyvlastnění rodičovské autority [Možný 2002 : 133], tradič-

ní rodina je zastupována specializovanými institucemi, které přebírají výchovu nad dětmi. 

Přesto je rodina stále významnou referenční skupinou v rámci socializace a stále hraje důleži-

tou roli při vývoji dítěte. „Nemůžeme znát dítě, aniž bychom poznali jeho rodinu a podnětnost 

rodinného prostředí pro rozvoj osobnosti dítěte.“ [Kohoutek 2009] 

Ať již je role rodiny pozitivní nebo negativní (nebo není vůbec, dítě v rodině nevyrůstá), jed-

ná se o roli v životě jedince důležitou. Zážitky, které zažíváme v dětství, nás determinují 

v dalším životě, ovlivňují naše rozhodování a volby, neustále se k nim zpětně ať již vědomě či 

nevědomě vztahujeme. Rodičovský přístup je jedním z elementů, které tyto dětské zážitky 

utvářejí. Ať již se jedná o vliv přímého praktického chování rodičů (jejich rodičovské prakti-

ky), o předávání hodnot a směrování cílů (předávání hodnotových vzorců a vzorů chování) 

nebo o emoce, které z jejich vztahu cítíme a společně s nimi prožíváme, o vliv celkového ro-

dinného klimatu (vliv rodičovské stylu výchovy). 

Rodiče by dítě v rámci socializace měli učit konformitě vůči základním nárokům společnosti 

společně se schopností budovat si vlastní integritu [Baumrind 1966]. Dítě se učí podporova-

nému chování a dovednostem (správnému sociálnímu chování, přípravě na studium apod.) a 

zároveň obecnějším principům (schopnosti cítit lásku, prožívat emoce, samostatně kriticky 

přemýšlet, dosahovat cílů apod.). [Darling, Steinberger 1993]. Jak uvádí Kohoutek [2009] 

rodiče by měly vést dítě k sebevýchově, naučit dítě zpracovávat sociální situace v co největ-

ším souladu s jeho osobností a přáním a zároveň v souladu s požadavky společnosti a dru-

hých. 
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1. 1 historický exkurs  

Sociologie na začátku dvacátého století sledovala rodinu z hlediska její společenské mobility 

a z hlediska rozdílností rodin v souvislosti se společenskou vrstvou, ve které se rodina nachá-

zela. Sledovala proměnu rodiny v souvislosti s proměnou společnosti. Po skončení druhé svě-

tové války se výzkumníci začali zabývat proměnou rodiny z hlediska rolí jednotlivých členů, 

kdy postupně začalo docházet k zániku „tradiční nukleární rodiny“ [Matoušek 2003 : 74].  

1. 1. 1 psychodynamický model 

Psychologické a psychiatrické proudy počátku dvacátého století, ovlivněné psychoanalýzou, 

považovali rodinné prostředí za místo, které zásadním způsobem formuje osobnost a vývoj 

jedince. Rodinné vztahy byly v tomto pojetí chápány jako nejvlivnější činitelé v průběhu prv-

ní části lidského života. Vývoj byl chápán jako proces přerodu do dalších stádií, kdy žádoucí 

vývoj provází uzavření stádia bez vnitřních konfliktů. Americký psycholog Erik Hamburger 

Erikson [Erikson 1962 In : Šimčíková-Čížková a kol. 2010 : 31 - 35] rozdělil osm vývojových 

etap. Do první části lidského života, kdy je rodina nejvlivnějším činitelem, zahrnuje prvních 

pět etap. První etapu nazval „budování základní důvěry proti pocitům nejistoty“, dítě je závis-

lé na matce, která by měla vzbuzovat důvěru. Tu dítě posléze projektuje i do dalších objektů. 

Tato etapa trvá do prvního roku dítěte. Druhou etapu nazývá „autonomie proti pocitům stu-

du“, trvá asi do tří let věku dítěte, dítě získává postupnou nezávislost na matce spojenou 

s nově vzniklými pocity studu, pokud svoji samostatnost nedokáže zvládnout. Třetí etapu na-

zývá „iniciativa proti pocitům viny“, která trvá v průběhu předškolního věku. Dětské projevy 

jsou omezovány okolím a dítě nechápe, proč se nemůže chovat dle vlastních představ, tento 

rozpor v něm vzbuzuje pocity viny.  Čtvrté stádium, které probíhá v mladším školním věku, 

nazval „snaživost proti pocitům vlastní méněcennosti“. V průběhu pátého stádia, v období 

puberty „identita proti pocitům nejistoty o své roli mezi lidmi“ si jedinec klade otázky o své 

vlastní identitě, zařazení a své roli, které v něm vyvolávají pocity nejistoty. 

Základem tohoto přístupu je emocionální vztah mezi dítětem a rodičem. Empirické studie 

vycházející z tohoto přístupu se zaměřují na zkoumání rodičovských postojů. Postoje, které 

rodiče zaujímají, jsou s jejich chováním úzce propojeny. Chování je determinováno postoji, 

postoje jsou skrze chování vyjadřovány. Postoje musí být rodiči zřetelně verbalizovány a ko-

munikovány na příkladech chování.  [Darling, Steinberger 1993: 488] Měřením postojů se 

dostáváme nejenom k informacím o rodičovských praktikách, ale také k informaci o emocio-

nálním klimatu v rodině. 
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Tento přístup nevymezoval styl rodičovské výchovy pomocí jednotlivých rodičovských prak-

tik, ale snažil se měřit postoje rodičů k jednotlivým aspektům výchovy (včetně trestání dítěte, 

množství aktivit, kterých se má dítě zúčastnit), postoje ohledně toho jak se k dítěti chovat 

(komunikace, projevování lásky apod.), postoje rodičů k tomu co v nich vzbuzuje dětské cho-

vání (podrážděnost, apatie apod.), postoje ke smysluplnosti výchovy a kontrole vnějších vlivů 

na dítě působících. Zároveň ale i měřit postoje k manželským konfliktům, k postavení rodiče 

v domácnosti a vůči společnosti. Skrze tyto postoje se pak snaží usuzovat na konkrétní rodi-

čovské praktiky [Např.  Schaefer a Bell 1958].  

1. 1. 2 model učení 

Behaviorální psychologie se zajímala o to, jakým způsobem ovlivňují vzory a modely chová-

ní vývoj dítěte. Organismus v této koncepci představuje „černou skříňku“, která reaguje na 

podněty. Předmětem zájmu jsou zákonitosti chování, nepřijímá výpovědi individua o vlast-

ních prožitcích. Základem je představa ovlivnitelnosti chování a možnosti zcela kontrolovat 

formování osobnosti. Teorie sociálního učení doplnila do koncepce stimul vyvolávající reakci 

také objekt.  

Teorie sociálního učení uvažuje o jedinci jako o objektu, který si v procesu socializace osvo-

juje způsoby chování. Sociální učení probíhá skrze sociální posilování (chování je posíleno 

odměnou v tomto případě sociální akceptací), napodobování, které člověk činní protože je 

k této nápodobě motivován, tím, že vidí, že určité chování přináší výsledky pro toho, kdo ho 

uplatňuje (despotický otec získává od matky to, co potřebuje, dítě se také proto chová despo-

ticky, má motivaci, že toto chování vede k cíli, který má). Sociální  učení může probíhá skrze 

identifikaci, jedinec se identifikuje cele s tím, koho napodobuje (dítě se zcela identifikuje 

s rodičem, který představuje ideál, většinou jen do určitého věku) [Maříková, Petru-

sek,Vodáková1996]. 
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Právě v duchu behavioristické nauky se k dítěti přistupovalo (první polovina 20. století) jako 

k objektu, který se všemu učí, základem byly pravidelné návyky, pořádek a klid. Rodičovská 

láska a podpora se dostává do popředí zájmu výzkumníků až v padesátých letech, začíná se 

upřednostňovat shovívavost a pozornost vůči dítěti. V 60. letech se výchova dále více libera-

lizuje zejména díky vlivům severoamerické kultury. Odborníci, kteří propagují liberální vý-

chovu, své názory později upravují, kladou si za vinu upadající morálku a rostoucí zločinnost 

v důsledku příliš benevolentní výchovy [Matoušek 2003].  

Empirické výzkumy se v duchu této tradice zaměřují spíše na individuální rodičovské prakti-

ky. Právě specifické praktiky jsou dítětem reflektovány v procesu učení a jejich specifičnost 

má vliv na různý vývoj jedince [Darling, Steinberger 1993]. 

1. 1. 3 humanistický přístup 

V rámci učení dítě přebírá vzorce chování, které jsou v jeho prostředí žádoucí a obecně uzná-

vané. Právě v rodině, začíná proces sociálního učení, tu Fromm [1997] výstižně označil jako 

„psychický nástroj společnosti“ [Fromm 1997 : 52]. Fromm se domníval, že chování není 

určováno vrozenými pudy ani není vždy výsledkem promyšleného rozhodnutí, ale je ovlivně-

no charakterem, který je vymezen jako: „forma, do níž je sváděna energie člověka v procesu 

asimilace a zespolečenštění“ [Fromm 1997 : 52].  Charakter dítěte je určován charakterem 

rodičů a rodičovský přístup je ovlivňován kulturním prostředím a jeho společenskou struktu-

rou. Vychází ze „sociálního charakteru“, charakteru, který je do jisté míry společný příslušní-

kům stejné struktury.  Individuální charaktery, které se liší v rámci jednoho společného soci-

álního charakteru, jsou dány tedy rozdílnými osobnostmi rodičů a zvláštnostmi sociálního 

okolí ve kterém dítě vyrůstá. Dítě se učí rozlišovat mezi tím co je dobré, a co je špatné, díky 

reakcím druhých na své chování. Chování, které bylo reflektováno negativními reakcemi, si 

dítě zapamatuje jako špatné a naopak. (V duchu autoritativní etiky je dobré to, co stanoví au-

torita. V duchu humanistické etiky to, co je dobré pro dítě.) Zajímavou otázkou zůstává, co se 

dítě učí  a jak vyhodnotí situace, které jsou nekonzistentní a z hlediska rodičovských reakcí 

nečitelné či jsou rodiči (potažmo dalšími institucemi) hodnoceny rozdílně
1
. V souvislosti 

s touto problematikou se používá termín „rozštěpená dvojná vazba“ [Matoušek, Kroftová 

                                                 

 

 

1
 viz. nekonzistentní rodičovská výchova dále v empirické části 
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2003 : 47], jeden rodič určité chování dítěti dovoluje, druhý naopak zakazuje a jednotlivé po-

stoje k chování zároveň mění a role si vyměňují.  

Regulátorem chování je svědomí, zvnitřněný hlas autority (rodiny, dalších institucí), nejenom 

strach z vnější sankce ale i z odsouzení sebe samého. Fromm [1997] rozlišuje svědomí autori-

tářské a humanistické. První typ je zvnitřněním autority bez vlastní reflexe, svědomí je v po-

řádku pokud vyslyšelo přání autority. Dítě se chová podle přání rodičů. Jako prostředek 

k žádoucímu chování je v dětech vzbuzován pocit viny. Nechovají se tak, jak je od nich žádá-

no. Tento tradiční koncept výchovy, založený na zákazech „nedělej to“ nebyl ve své podstatě 

změněn ve výchově liberální. Ze zákazu „nedělej to“ se stal manipulativní výrok „nebude se ti 

to líbit, dělat to“. Jasná autorita (autoritářská) se rozmělňuje v nečitelnou „anonymní autoritu“ 

[Fromm 1997 : 124]. Reakcí na tlak ze strany rodičů pak může být dětská revolta.   

1. 2 koncepce rodičovské autonomie 

Rodina prochází různými vývojovými cykly. Přechod do nového cyklu provází řada důleži-

tých změn, které jsou jednotlivci přijímány více či méně snadno a otevřeně, některé přechody 

jsou reflektovány vědoměji, dochází k nějaké konkrétní změně, (např. narození dětí, osamo-

statnění potomků apod.) či více méně nevědomky přizpůsobením se nové situaci (delší pře-

chod k novému stylu života, výchovy apod.) Možný [2004] uvádí, že nejdůležitějším přecho-

dem je právě přechod k rodičovství, k výchově dětí.  

Styl rodičovské výchovy, kterým se primárně zabývá tato diplomová práce, se odvíjí od pojetí 

autonomie rodiče v rodině. Jakým způsobem jsou děti na rodičích závislí a jakým způsobem 

jsou rodiče závislí na dětech. Rodičovská výchova bývá rozlišována například na výchovu 

direktivní a indirektivní, podle toho jestli je rodič zaměřený spíše na dítě (child-centered) ne-

bo se zaměřuje spíše na sebe a zajímají ho primárně vlastní zájmy a potřeby (parent-centered) 

[Kohoutek 1998].  

Jaká mají rodiče práva a povinnosti vůči dítěti? Rodičovská autonomie je více či méně sociál-

ně regulovaná a záleží, z jaké koncepce odvíjí své kořeny. Společenská regulace rodičovské 

autonomie je nutná zejména z důvodu bezbrannosti dítěte, z důvodu nemožnosti spoléhat na 

předpoklad, že rodiče vždy opravdu vědí a znají co je pro jejich potomky vhodné (v krajních 

případech může docházet i k vážnému ohrožení dítěte), děti mohou být využívány jako rodi-

čovský nástroj k uskutečnění vlastních přání, které mohou být v opozici k tomu, co je pro dítě 

vhodné. Cílem dané společnosti je také, aby dítě bylo vychováváno v souladu s očekáváním 
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společnosti, tedy ke konformitě s danými pravidly a řádem, ke správné socializaci.  Do jaké 

míry další instituce mohou a mají zasahovat do rodičovské výchovy je otázkou konsensu jed-

notlivých členů.  

Tradičně se jako hlavní obecné požadavky, které společnost na rodiče v rámci výchovy dítěte 

ukládá, shrnují jako poskytnutí: „…základní výživy, oblečení, ubytování, zdravotní péče a 

přístupu ke vzdělání…označovány jako teze minimálního zaopatření – Minimum Provision 

Thesis“ [Možný 2004 : 132 - 133]. Úmluva o právech dítěte
2
 popisuje výchovu dětí jako pro-

ces, který vede k rozvoji talentu a schopností dítěte, který připravuje na zodpovědný život, 

který posiluje úctu k lidským právům, kultuře, jazyku a životnímu prostředí.  Niternější 

aspekty rodičovské výchovy, jako předávání hodnot, směřování dítěte a stanovení cílů, styl 

rodičovské výchovy je ve svém základu sociálně nevymahatelný. Pokud nedochází ke zjev-

nému porušování norem, kdy společnost má a musí zasáhnout, mají rodiče volnou ruku ve 

stylu výchovy, jaký zvolí.  

1.2.1 tradiční koncepce rodičovské autonomie 

V tradiční koncepci rodičovské autonomie [Možný 2004 : 133] mají rodiče právo a povinnost 

dětem předávat své hodnoty, postavení k tomu co je dobré a co špatné a regulovat informace 

z vnějšku, které nepovažují za vhodné a přijatelné. Jedná se o socializaci, která vede 

k výchově autoritářské osobnosti, té osobnosti, která neměla svobodu a prostor ve své výcho-

vě.  

1.2.2 liberální koncepce rodičovské autonomie 

Na druhém pólu pak stojí liberální koncepce rodičovské autonomie, která nechává dítěti volný 

prostor při volbě hodnot a definování toho co je vhodné a dobré. Základem rodičovského úko-

lu je pak chránit dítě před vlivy, které by jeho svobodné rozhodování jakýmkoliv způsobem 

omezovalo. Vedle těchto krajních (ideálních) pojetí rodičovské autonomie se nachází demo-

kratická koncepce, která vychází z tradičního pojetí rodičovské autonomie, tedy z toho, že 

rodič má právo a povinnost své hodnoty dítěti předávat, cílem ale není donucení hodnoty re-

spektovat nýbrž internalizovat (zvnitřnit) tak, aby dítě hodnoty přijalo jako vlastní volbu. Ro-

                                                 

 

 

2
 http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf 
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diče své potomky seznámí i s alternativami, ale vhodným způsobem dítě směřují na cestu, 

kterou oni považují za správnou. Rodiče a děti si jsou rovni, nejsou ale stejní. „Rovností tedy 

chápeme, že děti se rovnají dospělým ve smyslu lidské ceny a důstojnosti. V demokracii má 

každý právo na respekt a sebeurčení v mezích, které jsou dány společností.“ [Dinkmeyer, 

McKay 1996 : 14]. Umírněně liberální koncepce pak rodičům dovoluje alespoň „usilovat“ o 

předávání svých hodnot [Možný 2004]. 
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2. Různé aspekty rodičovství 

2. 1 rodičovské hodnoty a cíle 

Každá společnost má nastavené určité hodnoty, které se vztahují mj. k rodině, k aspektům její 

funkce. Tyto hodnoty se také vztahují k výchově v rodině. Rodičové hodnoty a cíle by tedy v 

ideálním případě měly být v souladu s hodnotami dané společnosti. Jak uvádí Matoušek, spo-

lečnost ve které se rodiny nachází, vymezuje základní požadavky na vytváření a vedení rodi-

ny [Matoušek 2003]. Hodnoty, podle kterých se rodiny reálně řídí v rámci dané společnosti, 

jsou podle Reisse shrnuty v tzv. „rodinném kodexu“ který je „skladem zkušeností dané rodi-

ny“ [Reiss, D. : Rodinný kodex a schopnost rodiny snášet těžkosti. In: Matoušek 2003 : 47]. 

Rodinný kodex může být ve společnostech, kde její hodnoty nejsou rodinou přijímány, brán 

jako protiváha společenskému tlaku. Kodex je soubor pravidel, kterými se členové, pro které 

je platný, uznávají ho, řídí.   

2. 2 rodičovské praktiky 

Autoři Dinkmeyer a McKay [1996] vymezují čtyři prvky rodičovských praktik, které jsou 

důležité pro dobrý vztah mezi rodičem a dítětem. Jedná se o vzájemný respekt, rodiče respek-

tují dětskou osobnost, její přání a projevy a stejný respekt pak vyžadují od dítěte. Například 

pokud chtějí, aby děti řekly „prosím“, pokud něco chtějí, sami dítě „poprosí“ když něco chtějí 

oni. Dále se jedná o společně trávený čas, který může mít až ritualizovanou podobu například 

společné večeře, společné čtení apod. Rodiče by měli také své děti povzbuzovat a projevovat 

jim dostatečně zřetelně svoji lásku a zájem.   

Český psycholog Luděk Kubička [1969 : 41-55] ve své studii shrnuje vhodné rodičovské 

praktiky následovně: Rodiče projevují svému dítěti lásku a mají trpělivost s jeho projevy, sta-

ví se k dítěti s porozuměním. Respektují dětskou potřebu po uznání, samostatnosti a potřebě 

vedení. Rodiče zároveň respektují stanoviska dítěte. Rodiče mají přiměřené požadavky, které 

dítě nestresují, berou ohled na jeho individuální potřeby. Rodiče jsou důslední ve své výcho-

vě, jejich požadavky mají trvající charakter, který se může vyvíjet, ale odměňují a trestají dítě 

konzistentně.  

Naopak praktiky rodičů, které se vyznačují přílišným tlakem na dítě, spojené s neadekvátním 

trestáním jsou brány jako negativní pro vztah mezi rodičem dítětem. Za negativní je považo-

vána i „hmotná stimulace“, rodiče se snaží své dítě přimět k poslušnosti pomocí dárků, peněz 

a dalších „úplatků“.  
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Rodiče dítě ovlivňují svým stylem své výchovy, který je založený na hodnotách, které rodiče 

uznávají a na cílech, které si pro sebe a své děti stanovují. Vliv určitého stylu výchovy je tedy 

ovlivněn těmito hodnotami a cíly a zároveň konkrétními rodičovskými praktikami, které rodi-

če uplatňují.  

2. 3 styl rodičovské výchovy 

Styl rodičovské výchovy je podle autorů Darling a Steinberger [Darling, Steinberger 1993] 

definován jako: „...konstelace postojů, které jsou zaměřeny a zprostředkovány dítěti a dohro-

mady tvoří emocionální klima, ve kterém je vyjadřován režim nastavený rodiči“ [Darling, 

Steinberger 1993: 488]. Rodičovský styl spojuje různé dimenze. Rodičovský styl zahrnuje 

rodičovské praktiky (chování, skrze které rodiče uplatňují svoji autoritu) a chování, které je 

vyjadřováno non-verbálně pomocí gestikulace, vyjadřovaných emocí, tónu hlasu.  Rodičovské 

praktiky a rodičovský styl výchovy nejsou dva ekvivalentní termíny. Rodičovské praktiky se 

liší a jsou závislé na jednotlivých hodnotách a cílech, které každý rodič vyznává. Například 

jeden rodič může chtít, aby se dítě nejdříve učilo do školy, a pak si šlo hrát na hřiště. Zatímco 

druhý rodič naopak klade důraz na fyzickou aktivitu a bude vyžadovat, aby nejdříve sportova-

lo a až posléze se věnovalo povinnostem do školy. Rodičovské praktiky se mohou lišit tím, 

jakým rodičovským stylem jsou komunikovány a tím také mohou mít odlišný dopad, efekt. 

Další možností může být uplatňování rozdílných rodičovských praktik, které jsou komuniko-

vány stejným rodičovským stylem. Rodičovský styl je principem zastřešujícím, principem, 

který je nezávislý na konkrétní socializaci.  
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Následující obrázek ukazuje odlišné působení rodičovských praktik a rodičovského stylu na 

dítě: 

Obrázek č. 1 (Zdroj: [Darling, Steinberger 1993: 493] )  

     
 

 
 

 

 

Styl rodičovské  
výchovy 

 

 

Ochota dítěte být socializovaným 
členem společnosti 

     

Rodičovské 
hodnoty a cíle     
     

  
 
Rodičovské praktiky 

 
                            Vývoj dítěte  

     

     

Autoři [Darling, Steinberger 1993] se domnívají, že styl rodičovské výchovy ovlivňuje půso-

bení konkrétních rodičovských praktik na dítě minimálně dvěma způsoby. Prvním je působení 

interakce rodič-dítě na konkrétní rodičovské praktiky, které mají přímý vliv na vývoj dítěte. 

Ovlivňuje samotnou efektivitu rodičovských praktik. Druhý způsob působení rodičovského 

stylu je působení na osobnost dítěte a zejména na otevřenost rodičovskému vlivu, na jeho pří-

stupnost socializaci.  

Konkrétní rodičovské praktiky mají rozdílný dopad v závislosti na tom, jakým stylem rodi-

čovské výchovy jsou komunikovány. Například děti autoritativních rodičů dosahují ve škole 

lepších výsledků než děti neautoritativních a že jsou tyto výsledky platné pro různé pojetí 

(operacionalizaci) autoritativnosti [Steinberger a kol. 1992]. Autoritativní rodiče mohou po-

máhat dítěti s výběrem kurzů, uplatňovat svoji autoritu při diskuzi, nechat dítě se rozhodnout, 

ale jasně mu objasnit možnosti a dopady následného rozhodnutí. Přednést dítěti své doporu-

čení a představy, které dítě respektuje a záleží mu na názoru, který rodič ohledně jeho výběru 

bude mít. Naopak autoritářští rodiče mohou svým stylem v dětech budit odpor a snahu o cho-

vání, které nebude rodičovské představy respektovat, spíše naopak bude dítě rebelovat.  

Otázkou je kde se nachází hranice mezi autoritativností a autoritářstvím. Pravděpodobně bude 

záležet i na samotné citlivosti dítěte, jakým způsobem nějaké chování a emocionální prostředí 

přijímá a k jakému se již vymezuje.  

Styl rodičovské výchovy je v tomto smyslu chápán jako konstrukt, který by měl být předmě-

tem stejného zájmu jako rodičovské praktiky. Zkoumání pouze rodičovských praktik by způ-
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sobovalo redukci komplexity daného problém a opomíjelo by důležité charakteristiky rodi-

čovského chování a rodinného prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá.  

 

2. 4 typy rodičovských stylů výchovy 

Rodičovská výchova je v literatuře popisována a rozdělována podle různých kritérií (míra 

trestání, míra rodičovské podpory, propojení podpory a trestání apod.). V zásadě je ale hlav-

ním principem identifikovat styly rodičovské výchovy, které mají na dítě různý vliv. Je patrná 

snaha popsat takové styly výchovy, které jsou žádoucí a které jsou naopak nežádoucí pro vý-

voj (rozvoj) dítěte. Například autoři Dinkmeyer a McKay [1996] popisují dva typy rodiče 

„hodný“ a zodpovědný, hodný rodič je ten společenský nežádoucí a zodpovědný naopak žá-

doucí. 

Styl rodičovské výchovy je zkoumán z různých perspektiv. Jednou z nich prezentuje uchopení 

rodičovství, stylu rodičovské výchovy jako dimenze prostoru, která zahrnuje kategorie proje-

vovaného chování rodičů ve smyslu rodičovské podpory a kontroly dítěte. Dimenze rodičov-

ské podpory je chápána jako škála členící rodičovskou podporu od málo podporující po vyso-

ce podporující rodiče. Podpora je chápána jako poskytování lásky, zájmu, citu, komunikace, 

přijetí, pochopení, vyslechnutí, účast apod. Dítěti je poskytována svoboda [Hoeve a kol. 

2009].  

Dimenze rodičovské kontroly byla podle klasické autorky Diane Baumrind [1966] vydělena 

do tří kvalitativních kategorií: kontrola tolerantní, autoritativní a autoritářská. Nejedná se o 

rozlišení kontroly podle její míry (od vysoké po nízkou) ale o rozdílné přístupy, které rodiče 

zaujímají skrze kontrolu ke svým dětem. Jedná se o kontrolu, díky níž dítě dodržuje nároky na 

rodiči stanovené chování.  

Tolerantní rodičovská kontrola se vyznačuje netrestáním, přijetím a souhlasným přístupem 

k dítěti. Dítě se samo rozhoduje, vybírá si aktivity. Jsou mu podrobně vysvětlována pravidla, 

která v rodině platí. Rodič jako techniku výchovy používá spíše slovní argumentaci a manipu-

laci než sílu: „prezentuje sebe sama jako zdroj, který dítě může využít podle svých přání, ne 

jako ideál, který by mělo napodobovat či jako toho, kdo by měl být zodpovědný za jeho vývoj 

či nadcházející budoucnost.“ [Baumrid 1996: 889].  
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Autoritářská rodičovská kontrola se snaží o kontrolu, dohled a hodnocení dítěte na základě 

norem, které rodiče považují za závazné. Často se jedná o normy, standardy, které jsou dané a 

přijaté skrze vyšší (i teologickou) autoritu. Dítě musí poslouchat a je podřízeno striktnímu 

řádu: „poslušnost je hodnocena jako ctnost, upřednostňuje trestání, donucovací prostředky k 

dosažení vlastní vůle ve chvílích, kdy se dětské chování či víra neshodují s tím, co považují za 

správné chování.“ [Baumrid 1966: 890].  

Autoritativní rodičovská kontrola určuje disciplínu, ale zároveň je citlivá k individuálním po-

třebám dítěte, podporuje dětské projevy, ale určuje budoucí žádoucí cestu, chování, které bu-

de přijatelné: „snaží se dítěti vysvětlovat a odůvodňovat své metody (postupy), (...) vlastní 

vůle a disciplína, konformita jsou autoritativními rodiči vysoce hodnoceny.“ [Baumrid 1966: 

890]. Autoritativní rodičovská kontrola je syntézou autoritářské rodičovské kontroly (teze, 

kde rodič je vševědoucí autorita, která dítě učí konformnímu chování, které sama přejímá a 

interpretuje) a tolerantní rodičovské kontroly (antiteze). Baumrind také předpokládala, že jed-

notlivé styly výchovy mají různý dopad v závislosti také na tom, jak je dítě rodičovské vý-

chově a socializaci otevřeno [Baumrid 1966].  

Rodičovskou kontrolu lze ale také dělit na kontrolu prostřednictvím chování – jsou nastavena 

pravidla a na dítě je dohlíženo, a na kontrolu prostřednictvím psychického dohledu jako odpí-

rání lásky, vzbuzování pocitu viny jako nástroje kontroly. Kontrola prostřednictvím chování 

vede v dospívání spíše k problémům, které se ventilují na venek. Psychologická forma kont-

roly může naopak způsobovat problémy, které se projevují směrem dovnitř, může ústit 

v různé psychické problémy [Hoeve a kol. 2009].  

Autoři Maccoby a Martins použili jako východisko pro svou teorii stylu rodičovské výchovy 

původní rozdělení rodičovské kontroly podle Baumrind [1966] a definovali rodičovský styl 

výchovy jako dvoudimenzinální funkci – první dimenzi nazvali „responsiveness“ (citlivost, 

vstřícnost) a „demandingeness“ (náročnost). Tím, že rodiče kladou na své potomky větší či 

menší nároky, snaží se dítě socializovat. Projevováním citlivosti a vnímavosti pak dítěti při-

znávají větší či menší míru individuality (svobody). Rodičovství (rodičovský styl) pak autoři 

rozdělili podle míry, kterou se realizují v daných dimenzích.  Typologie založená na vníma-

vosti (citlivosti), respektive nárocích, které rodiče do svých dětí projektují je odvozena od 

obecnějších nároků, které společnost vůči individuu (skrze rodinu) a individuum (skrze svou 

svobodnou vůli), vůči společnosti uplatňuje. „Jinými slovy, kladení nároků se vztahuje k ro-

dičovské snaze být zprostředkovateli socializace a míra citlivosti a vřelosti se pak vztahuje 
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k formě, kterou rodiče znávají dětskou individualitu.“ [Darling, Steinberger 1993: 493]. Roz-

dělují rodičovský styl do 4 typů: autoritativní (vysoké nároky a zároveň velká míra citlivosti a 

vstřícnosti), autoritářský (vysoké nároky, ale malá míra citlivosti a vstřícnosti), shovívavý 

(velká míra citlivosti a vstřícnosti, malé nároky) a zanedbávající (malá míra citlivosti a vstříc-

nosti a malé nároky) [Darling, Steinberger 1993: 487-496]. 

Níže popsaná typologie vychází z rozdělení, které navrhla Baumrind [1966] a které doplnili 

další autoři. Někteří rodiče mohou být více striktně vyhranění a čitelní ve stylu, který uplatňu-

jí. Jiní mohou být až ambivalentní a styly měnit, kombinovat podle situace, ve které se právě 

nachází.  

2. 4. 1 autoritativní rodičovský styl 

Vychází z výše popsané autoritativní rodičovské kontroly [Baumrind 1966]. Autoritativní 

rodiče jsou na své potomky nejenom velice nároční, ale zároveň jsou vůči jejich potřebám 

vysoce vnímaví a citliví („highly supportive“) [Hoeve a kol. 2009 : 228]. Snaží se udržet rov-

nováhu mezi povinnostmi člověka, které vůči rodině (společnosti) má a svobodnou vůlí, kte-

rou se jedinec přirozeně snaží uplatňovat. Jedná se o kombinaci podporování ze strany rodičů, 

projevované náklonnosti a vedení výchovy dítěte pomocí učení k vhodnému očekávanému 

konformnímu chování [Hoeve a kol. 2009].  

Vztah mezi rodiči a dětmi je relativně pozitivní, rodiče dítě dokážou ocenit – pozitivní rodi-

čovství - (pokud udělá něco správného, dobře se chová apod.). K navození disciplíny rodiče 

používají adekvátní techniky, nikdy netrestají potomky fyzicky. S dítětem probíhá obousměr-

ná komunikace. Pokud rodiče přijímají nějaká opatření nebo docházejí k rozhodnutím, které 

se dětí týkají, dávají prostor pro vyjádření dětských názorů a berou v potaz dětské pocity [Ho-

eve et kol. 2007, Kohoutek 1998]. Fromm [1997] v tomto smyslu mluví o racionální autoritě, 

o vztahu rovnosti autority a subjektu, rovnosti rodiče a dítěte. Kubička pak mluví o „zdravé“ 

autoritě [Kubička 1963 : 23].   

Jako subkategorie by se do tohoto typu dal zařadit typ identifikovaný Baumrind [2005] neau-

toritářského-přikazujícího (vedoucího) rodiče (nároční, přiměřeně zodpovědní a zasahující až 

nezasahující).  

Některé studie [Např. Baumrind 1989: In Darling a Steinberger 1993] rozlišují od autoritativ-

ního rodiče demokratického, pro kterého je charakteristická vysoká míra pozitivního rodičov-



 18 

ství, zároveň je ale z hlediska autority spíše na pomezí mezi autoritativním a shovívavým sty-

lem výchovy.  

2. 4. 2 autoritářský rodičovský styl 

Teoretickým základem je výše popsaná autoritářská rodičovská kontrola [Baumrind 1966]. 

Autoritářští rodiče mají na své potomky vysoké nároky, zároveň je ale jejich citlivost a vní-

mavost vůči nim nízká. Dítě je velice kontrolováno a k udržení disciplíny jsou používány i 

fyzické tresty. Středně vysoké hodnoty tito rodiče dosahovali v rámci proměnných: vztah 

s dětmi, komunikace a pozitivní rodičovství [Hoeve et kol. 2007]. Obdobná je kategorie po-

psaná Baumrind [2005] autoritářští-přikazující rodiče (nezodpovědní, vysoce zasahující a 

s vysokými nároky). 

Rozlišení autoritářského stylu výchovy a autoritativního je možné v míře vnímavosti a citli-

vosti, u obou typů jsou nároky vysoké. Autoritativní a autoritářští rodiče mají na své potomky 

vysoké nároky, založené na disciplíně, pevné kontrole. Autoritářští rodiče ale navíc k plnění 

požadovaných nároků používají také psychologickou kontrolu (forma omezování).  

Autoritářský styl výchovy, který uplatňuje tvrdé represivní tresty, může vést k tzv. emoční 

deprivaci a subdeprivaci [Kohoutek 1998], dítě se navenek přizpůsobuje, ale výchovu vnitřně 

nepřijímá. Tato autorita [Fromm 1997] staví na vztahu rodiče jako subjektu, který má moc, 

kterou uplatňuje a dítěte, které mocí nedisponuje a autoritě se v ideálním případě podrobuje.   

2. 4. 3 shovívavý rodičovský styl 

Tento styl rodičovské výchovy je jedním ze dvou částí původní dimenze, kterou navrhla 

Baumrind, tedy model tolerantního rodiče [Baumrid 1966: 889]. Darling a Steinberger [1993] 

vymezují tento styl rodičovské výchovy jako rodičovské chování, které je velice citlivé a 

vnímavé zároveň, ale na dítě neklade žádné (malé) nároky.  

Baumrind [Baumrid 2005] v tomto typu popisuje dva druhy rodičů: tolerantního (nekladoucí 

nároky, ale citlivý, vnímavý) a demokratického rodiče (středně vysoké nároky a vysoká citli-

vost, vnímavost). Koncepce demokratického rodiče stojí na pomezí mezi autoritativním rodi-

čovským stylem a stylem shovívavým. 
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2. 4. 4 zanedbávající rodičovský styl 

Zanedbávající rodičovský styl byl vyčleněn z výše naznačeného modelu „tolerantního“ rodi-

če. Tento styl rodičovské výchovy vykazuje nejenom nízkou míru nároků, ale zároveň i ma-

lou citlivost a vnímavost vůči potomkům [Darling a Steinberger: 1993]. 

S dětmi mají tito rodiče vztah nejhorší a jejich techniky, které používají k udržení disciplíny 

v rodině, nebývají adekvátní, děti jsou také fyzicky trestány [Hoeve a kol. 2007]. 

Tento rodičovský styl obdobně popisuje Baumrind [2005], která zároveň zařazuje subkatego-

rii odmítající rodič (nepřátelský a zasahující). 
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3. Souvislosti stylu rodičovské výchovy s vývojem dítěte  

Souvislosti rodičovské výchovy s vývojem dítěte jsou předmětem zájmu mnoha autorů 

[Baumrind 1966], kteří sledují rodinu a její funkce ve společnosti a zabývají se vývojem dítě-

te a faktory s tím souvisejícími. Výše naznačené styly rodičovské výchovy mohou souviset 

s vývojem dítěte, správným (žádoucím) nebo špatným (negativním), který může vést až 

k delikvenci mládeže. Rozdílná operacionalizace jednotlivých rodičovských stylů v řadě stu-

dií, i víceméně nestandardizované názvosloví ztěžují situaci při uchopení složité problemati-

ky. Přesto se dají vysledovat souvislosti s vývojem dítěte, které jsou univerzální, ačkoliv růz-

ně pojmenované, operacionalizované. Jak také dále ukazuje empirická část této diplomové 

práce.  

3. 1 souvislosti s vývojem dítěte 

Děti, později i v dospělosti mohou zkresleně vnímat vlastní hodnotu a svůj život v důsledku 

výchovy, která byla negativní. Dítě bylo často fyzicky trestáno, rodiče o svém potomkovi 

vtipkovali, málo ho podporovali, kritizovali či dítě naopak přehnaně kontrolovali nebo byli 

nadmíru shovívaví. Právě míra chování, které je již „přehnané“ „nadmíru“ je těžko stanovitel-

ná a ryze individuální u konkrétního dítěte, závisí na jeho citlivosti, otevřenosti vnějším pod-

nětům apod. Některé rodičovské chování a styl výchovy je tedy snazší popsat jako negativní, 

autorka Susan Forward [2008] dokonce mluví o „toxickém“ vlivu rodičů, některé méně. Na-

příklad zákon o rodině v České republice 
3
 vymezuje rodičovskou zodpovědnost jen vágně: 

„Jedná se o souhrn práv a povinností (…), kdy rodiče jsou povinni chránit zájmy dítěte, řídit 

jeho jednání a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Mají právo užít 

přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a jakkoli ohro-

ženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový vývoj. Dítě, které je schopno s ohledem na 

stupeň svého vývoje vytvořit si vlastní názor a posoudit obsah opatření jeho se týkajících má 

právo obdržet potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů tý-

kajících se podstatných záležitostí jeho osoby (…). Toxičtí rodiče jsou podle autorky ti dospě-

lí, kteří neprojevují porozumění, nepodporují zdraví vývoj dítěte, nerozvíjí dětskou nezávis-

                                                 

 

 

3
 http://www.zakonycr.cz/seznamy/094-1963-sb-zakon-o-rodine.html 
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lost a ačkoli se mohou domnívat, že jednají v zájmu dítěte jejich vliv je zhoubný. Tito rodiče 

podrývají sebeúctu, přehnanou kontrolu, manipulují, dítě psychicky, fyzicky deptají.  

Dítě si na dospělého vytváří vazby, pokud si nevytvoří vztah s nějakým dospělým, může trpět 

„citovou deprivací“, u těchto dětí byly prokázány různé vývojové vady, děti byly častěji ne-

mocné apod. Pokud dítě vyrůstá v úplné rodině, ale rodiče mu nevěnují dostatek pozornosti, 

může u něho dojít k „subdeprivaci“. Rodina by měla zajišťovat intimní blízkost a také stano-

vovat hranice osobní autonomie [Matoušek 2003]. 

Pokud budeme užívat terminologii americké psycholožky Forwardové [2008], děti se s “to-

xickou“ výchovou vyrovnávají různě. Autorka popisuje mechanismy vyrovnání se s „toxic-

kou“ výchovou následovně: popření, racionalizací, kapitulací, kompenzací, sebezničujícím 

rebelováním, delikvencí. Děti těchto rodičů mívají narušený psychický vývoj, mají problémy 

v životě, ve vztazích, s vlastním sebe přijetím.   

Autoři Darling a Steinberger [1993 : 487] uvádějí, že autoritativní rodičovský styl výchovy 

pomáhá dětem nalézt rovnováhu mezi individuálními potřebami a potřebami, které jako náro-

ky klade společnost. Dítě je vedeno k „samostatné odpovědnosti“, schopnosti spolupráce“, 

„psychosociální vyspělosti“ a školnímu úspěchu. Děti jsou spolehlivější, samostatnější 

[Baumrind 2005], přizpůsobivější [Kaufman a kol. 2000]. 

Autoritářský styl výchovy vede podle Baumrind [Baumrind 1972: In Darling a Steinberger 

1993] k „plaché“ povaze, která je plná strachu (strach z trestu se stal obecným strachem). 

Často zkoumaným tématem je souvislost rodičovského zapojení do výuky a vzdělávání a vý-

sledky, které dítě ve škole dosahuje. Tedy zájem o jednotlivé rodičovské praktiky při jejich 

zapojení do vzdělávání dětí. Různé studie potvrdily, že se výsledky dětí ve škole přímo úměr-

ně zvyšují se zapojením rodičů do procesu učení [Například: Stevenson, Baker 1987].  

Konkrétní rodičovské praktiky mají rozdílný dopad v závislosti na tom, jakým stylem rodi-

čovské výchovy jsou komunikovány. Například děti autoritativních rodičů
4
 dosahují ve škole 

lepších výsledků než děti neautoritativních a že jsou tyto výsledky platné pro různé pojetí 

                                                 

 

 

4
 Zde je například autoritativní rodičovský styl popisován samotnými respondenty jako vřelý přístup rodičů 

k dítěti, demokratické, spolehlivé a jasné zacházení.  
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(operacionalizaci) autoritativnosti [Steinberger a kol. 1992]. Autoritativní rodiče mohou po-

máhat dítěti s výběrem kurzů, uplatňovat svoji autoritu při diskuzi, nechat dítě se rozhodnout, 

ale jasně mu objasnit možnosti a dopady následného rozhodnutí. Přednést dítěti své doporu-

čení a představy, které dítě respektuje a záleží mu na názoru, který rodič ohledně jeho výběru 

bude mít. Naopak autoritářští rodiče mohou svým stylem v dětech budit odpor a snahu o cho-

vání, které nebude rodičovské představy respektovat, spíše naopak bude dítě rebelovat.  

Autoři ve své dřívější studii [Steinberger a kol. 1989] zjistili, že tato souvislost mezi úspě-

chem ve škole a autoritativní rodičovskou výchovou je z části zprostředkována pozitivním 

efektem tohoto stylu výchovy na schopnost dítěte vybudovat si „zdravé autonomní cítění“ a 

„zdravý postoj k práci“.  

Je také otázkou jakým směrem se styl rodičovské výchovy a vývoj dítěte ovlivňují. Autoři [ 

Steinberger et kol. 1989] připouštějí možnost obousměrného vlivu, tedy to jak se dítě chová a 

vyvíjí ovlivňuje styl, jakým rodiče svého potomka vychovávají a to jakým stylem dítě vycho-

vávají zase ovlivňuje jeho chování.  

Také se předpokládá, že vliv rodičovského stylu výchovy je rozdílný v závislosti na tom 

v jaké vývojové fázi se jedinec právě nachází, a to jestli se efektivita jednoho rodičovského 

stylu proměňuje v závislosti na věku dítěte a jakým způsobem. Styl rodičovské výchovy i 

rodičovské praktiky také mohou být důraznější (výraznější) v závislosti na věku dítěte [Ste-

venson, Baker 1987]. 

3. 2 souvislosti s delikvencí mládeže 

Delikvence mládeže je používaný pojem, který zahrnuje nejenom činnost porušující zákonné 

chování, kdy dochází k újmě společnosti a jednotlivce, ale zároveň i činnost, která nemusí mít 

přímo povahu společenské nebezpečnosti, ale může se jednat o nežádoucí chování mladist-

vých, kteří porušují školní a rodinné normy [Kuchta, Válková 2005].  

V tradičních teoriích delikvence mládeže se za hlavní ukazatel delikvence, který má svůj pů-

vod v rodině, považovala sociální situace rodiny a její uspořádání. Děti ze sociálně slabých 

rodin, které nevyrůstají s oběma rodiči (nebo s žádným) jsou častěji delikventní [Matoušek 

2003]. Například Travis Hirchi na konci sedmdesátých let zahrnul mezi hlavní koreláty delik-

vence pohlaví, věk, rasu, vzdělání, IQ, třídní příslušnost, místo bydliště a narušené rodinné 

prostředí [Hirschi 1977: 329]. „Pokud se sociologie zabývá rodinou jako faktorem, který má 
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vliv na delikventní chování, studuje především postavení rodiny ve společnosti, méně již 

vztahové procesy, jež dítě socializují“ [Matoušek, Kroftová 2003: 17]. 

Nejnovější výzkumy ale ukazují, že delikventní děti pocházejí i ze stabilních dobře situova-

ných rodin a že právě výchova, styl rodičovské výchovy je zajímavým ukazatelem delikven-

ce. Rodiče, kteří mají problémy naučit děti pro sociální chování, své děti neadekvátně trestají, 

vychovávají častěji děti, které mají tendenci k delikventnímu chování.  

Studie, které se zabývají souvislostí rodičovské stylu s delikvencí mládeže [Např. Simson, 

Burt 2005, Hoeve a kol. 2009, Tansuree, Mukherjee 2011] potvrzují souvislost mezi autorita-

tivním rodičovským stylem a ne-delikventním chováním mládeže. Simons a Burt [2005] do-

plňují, že tato souvislost je dále ovlivněna tím, jestli rodiny žijí ve fungujících komunitách, 

které sdílejí společné hodnoty a zapojují se do řešení společných problémů. Autoři se domní-

vají, že rodičovská výchova je ovlivněna touto komunitou, ve které rodina žije, a že ve fungu-

jících komunitách rodiče častěji vychovávají své děti autoritativně, (opačnou souvislost ne-

prokázali). Jak uvádí Matoušek [2003 : 126] odborní pracovníci, kteří se zabývají problemati-

kou delikvence mládeže, se zaměřují v poslední době především na samotné sociální zapojení 

rodiny do společnosti 

Studie španělských autorů García a Gracia [2009] vyzdvihuje shovívavý rodičovský styl jako 

ten, který je pro nedelikventní chování dětí a mládeže určující, autoři se domnívají, že dopady 

konkrétního stylu rodičovské výchovy můžou být různé v odlišných společnostech. Domníva-

jí se, že autoritativní rodičovský styl je vodný pro americko-západoevropské společnosti, za-

tímco právě shovívavý pro jižní národy.   

Naopak autoritářský styl výchovy a zanedbávající styl výchovy byly ve studiích zabývajících 

se touto problematikou [Např. Hoeve a kol. 2007, 2009, Tansuree, Mukherjee 2011, Garda, 

Gracia 2009] pozitivně asociovány s výskytem delikventního chování u dětí a mládeže. Auto-

ři Tansuree a Mukherjee [2011] sledovali tuto souvislost také zvlášť pro rodiče-otce a rodiče-

matku. Dospěly k závěrům, že nejsilnější souvislost s delikvencí je evidována pokud zane-

dbávající rodičovský styl uplatňuje matka. 
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III. Empirická část 

V sociologii je tvorba typů, typologií běžnou výzkumnou procedurou, kdy je cílem výzkum-

níka nalézt zobecnění pro nepřehlednou sociální realitu. Pomocí zkonstruovaných typů, typo-

logií pak sociální realitu zkoumat a popisovat. Umožňuje sociální realitě lépe porozumět. 

Tvorba typů je „tvůrčí“ vědecká práce, kdy typ je „teoretický model obsahující stálé vztahy 

mezi vybranými znaky“ [Lamser  1966 : 208]. Vytvořený typ, typologie nemusí přesně odpo-

vídat realitě, ale měla by mít schopnost realitu objasňovat. „Empirické případy se srovnávají 

s typem jako aproximace, tj. jako něco co se značně přibližuje určitému typu.“ [Lamser  1966 

: 209] 

Tvorba typů, typologií může vycházet z dat pomocí, kterých tvoří teorii, jedná se o metodu 

explorativní. Nebo pokud se na základě již dostupné teorie dalším výzkumem snaží ověřit 

platnost dřívějších závěrů, pak se jedná o metodu konfirmační. 
5
 Typy je také možné tvořit na 

základě vlastní, každodenní zkušenosti. Jak uvádí Velký sociologický slovník [Maříková, 

Petrusek, Vodáková 1996 : 848] výstupem mapování sociální prostoru pomocí tvorby typů 

nebo typologií může být typologie genetická (fáze vývojového procesu), komparativní, expe-

rimentální a deskriptivní.  V sociologii se k tvorbě typů, typologií využívají vícerozměrné 

analýzy dat, které redukují znakový prostor pomocí faktorů (faktorová analýza), shluků, se-

skupení (shluková/klastrová analýza).  

Tvorba typů a typologií s sebou váže řadu úskalí. Jak uvádí Lamser [1966 : 205]: „Kompro-

misní řešením typologické procedury spočívá ve snaze nalézt zobecnění skutečnosti a přitom 

zachovat co největší platnost, komplexnost společenského jevu.“ Typologická procedura 

představuje kompromis mezi statistickou procedurou (možné zobecnění) a monografickou 

procedurou (zobecnění je velice problematické). Výzkumník se pomocí typů, typologií snaží 

dostupná data interpretovat s ohledem na to, že jednotlivé typy, typologie nejsou přesným 

odrazem reality. Výzkumník musí brát v potaz skutečnost, že jednotlivé typy obsahují záro-

veň v různé míře znaky dalších používaných typů, typologií.  Problematickým faktem při 

tvorbě typů a typologií je velká redukce informací a instrumentalismus. Proto je při tvorbě 

typologií důležité vycházet z relevantních reprezentativních údajů (dat, teorie apod.), hledat 

                                                 

 

 

5
 Ta byla také dále využita v této diplomové práci 
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pravidelnosti a podobnosti napříč strukturou. Výsledkem by mělo být zjednodušení, vymezení 

a teoretické odlišení jednotlivých typů, jejich zhodnocení a kritická interpretace [Maříková, 

Petrusek,Vodáková1996].

K uchopení složité problematiky jako je popis a identifikace stylů rodičovské výchovy byla 

primárně využita technika konfirmační. Na základě dostupných dřívějších dat a popsaných 

teorií je vybrána typologie, která bude testována na dvou sadách dat. Použité soubory jsou 

v zásadě nesrovnatelné, jedná se o dvě rozdílné populace: rodiče (nebo potenciální rodiče), 

pro které je určitý styl rodičovské výchovy charakteristický nebo pokud rodiči nejsou, takový 

styl výchovy by upřednostňovali a populace dětí, které styl rodičovské výchovy zažívají a 

specifickým způsobem ho reflektují.  

Cílem využití výsledků obou souborů je zmapování rodičovského stylu z těchto dvou rozdíl-

ných perspektiv, ukázání zajímavých výsledků staršího výzkumu, které ukazují výchovu dětí 

v devadesátých letech a hledání podobností mezi výsledky z výzkumu současného, které jed-

notlivé styly charakterizují.  

Rozdílná operacionalizace v obou souborech umožňuje nahlížet na styl rodičovské výchovy 

z více perspektiv. Nabízí se také srovnání v rámci věkových kohort, a ačkoliv se jedná o roz-

dílné soubory, dá se uvažovat o dětech dotazovaných v roce 1999 (výzkum z Plzně) jako o 

mladých rodičích (i potenciálních) z roku 2012 (výzkum Aktér).   

Dalším cílem je zmapovat souvislosti rodičovské výchovy s vývojem dítěte a se souvislostmi 

s jeho chováním, s delikvencí.   

Empirická část využívá dvě sady dat: 

1) data z výzkumu: Výzkum školní mládeže 1999, který byl realizován Právnickou fakultou 

Západočeské univerzity v Plzni, na katedře trestního práva. Výzkumu se zúčastnili žáci 9. tříd 

v celkovém počtu 1270 mladých lidí z Plzně a okolních obcí. Výzkum byl založen na metodě 

tzv. selfreportů, účastníci v části zkoumající delikvenci mládeže sami vypovídají o své poten-

ciálně delikventní činnosti. Výzkum byl primárně zaměřen na viktimologické otázky a pro-

blematiku latentní kriminality mládeže.  

2) data z výzkumu: Aktér 12 – 2011, který byl realizován v prosinci 2011 agenturou STEM 

v rámci Výzkumného záměru pro katedru sociologie FF UK. Jednalo se o reprezentativní 

kvantitativní šetření formou osobních standardizovaných rozhovorů na populaci ČR starší 18 
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let, provedené kvótním výběrem (zadané kvóty: pohlaví, vzdělání, věk, kraj, velikost obce).  

Výsledná velikost výběrového souboru byla 1109 respondentů (92 % návratnost).  

Pro identifikaci rozdílných rodičovských stylů výchovy – pro pokus o sestavení typologie – 

byla použita Klastrová analýza K-means Cluster. Procedura, která zpracovává relativně velké 

množství respondentů a je zde nutné definovat počet klastrů (počet klastrů je volen dosavad-

ních teoretických poznatků) [Řezanková, Húsek, Snášel 2007].  

Testování typologie je hlavním cílem, další analýzy, které sledují souvislosti stylu rodičovské 

výchovy s chováním dítěte (delikvencí), toleranci delikvence ze strany rodičů či generační 

přenos rodičovského stylu, jsou provedeny zejména pro hledání souvislostí a podobnostmi 

napříč strukturou souborů.  

Do analýz byly zařazeny otázky z dotazníku zacílené na rodičovskou výchovu. Typologie 

stylů rodičovské výchovy byla testována na základě dostupných otázek v dotazníku a neklade 

si za cíl být vyčerpávající či plně testující teorii, kterou v 60. letech definovala americká au-

torka Diana Baumrind a po ní ji v různých modifikacích zkoumali a testovali další autoři. 

V nejobecnějším smyslu se tito autoři snažili zanalyzovat vztah mezi rodičovskou výchovou a 

dětským chováním, projevy, poruchami, delikvencí.  [Baumrind 1996, 2005; Hoeve et kol. 

2009, 2007; Darling, Steinberger, L. 1993]  

Pro potřeby zredukování počtu proměnných, byla použita faktorová analýza na otázky, které 

byly měřeny pomocí rozsáhlejších škál. V analýzách byla vždy použita rotace Varimax, me-

toda: principal axis factoring a stanoveno kritérium pro počet faktorů eigenvalue ≥ 1. Do 

klastrové analýzy byly použity hodnoty aritmetického průměru proměnných, které se realizo-

valy v jednom faktoru, spadaly do stejné dimenze. 

Empirická část je rozdělena na 2 části. První část přináší výsledky Výzkumu školní mládeže 

z roku 1999, druhá část pak výsledky, které přineslo šetření z roku 2011 Aktér 12 – 2011. 

V závěru jsou pak shrnuty výsledky a možnosti využití výsledků obou výzkumů v perspektivě 

zkoumání stylů rodičovské výchovy a shrnutí dosavadních zjištění.   
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3.1  výzkum školní mládeže Plzeň 1999 

Tabulka č. 1: Struktura vzorku, v % 

Pohlaví Soubor (n=1270) 

Muži 45,4 

Ženy 54,6 

Typ školy Soubor (n=1270) 

Základní škola 82,2 

Gymnázium 17,8 

Věk Soubor (n=1270) 

14 let 9,13 

15 let 79,92 

16 let 10,16 

17 let 0,79 

 

3.1.1 projevy rodičovského chování  

Na první sadu otázek ohledně toho, jak se rodiče k dítěti chovali, když byl respondent mladší 

12 let, odkryla faktorová analýza 4 dimenze skrývající se za daty
6
. Otázky měřily chování 

zvlášť u matky a zvlášť u otce. Proto pro potřeby analýzy, která se snaží zkoumat výchovu 

obou rodičů, byl vždy z čtyřbodové škály u matky a otce vypočítán aritmetický průměr.
7
  

Tabulka č. 2: Projevy rodičovského chování 

Výsledky faktorové analýzy (n = 1237) 

  Průměr F1 F2 F3 F4 

mě pochválil/a, když jsem něco zvlášť dobře udělal/a 3,41 0,64 -0,11 -0,10 0,24 

mě bral/a do náručí a mazlil/a se se mnou 2,73 0,70 0,00 -0,02 -0,05 

mě uklidňoval/a, když jsem měl/a strach 3,08 0,82 -0,09 -0,03 0,00 

mi klidně vysvětlil/a, co jsem uděl/a  špatně 3,14 0,60 -0,09 -0,14 0,24 

mi něco dal/a když jsem něco zvlášť dobře udělal/a 3,06 0,39 -0,04 0,04 0,53 

mě utěšoval/a, když jsem byl/a smutný/á 2,98 0,76 -0,08 -0,02 0,15 

se o mě skutečně staral/a 3,64 0,61 -0,21 -0,10 0,18 

mi dovolil/a, abych zůstal/a déle vzhůru, když jsem 

něco zvlášť dobře udělal/a 3,03 0,26 -0,12 0,01 0,50 

mě ochraňoval/a 3,44 0,65 -0,13 -0,04 0,22 

                                                 

 

 

 
7
 Otázka v dotazníku č. 60 viz příloha: Vzpomeň si na dobu, kdy jsi byl/a ještě dítě. Tím myslíme dobu, než ti 

bylo 12 let. jak často se tvoji rodiče chovali tak jak je zde popsáno? (škála: 1 – nikdy, 2 – zřídka, 3 – někdy, 4 – 

často) 
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mi za trest krátil/a kapesné 2,00 -0,12 0,23 0,67 -0,08 

mi za trest hlasitě nadával/a 1,61 -0,10 0,23 0,51 0,03 

odmítal/a se mnou mluvit 1,25 -0,09 0,59 0,38 -0,11 

hodil/a po mě nějakým předmětem 1,18 -0,13 0,62 0,26 0,00 

hrubě mě popadl/a nebo strčil/a 1,70 0,03 0,41 0,38 -0,21 

dal/a mně výprask 1,16 -0,13 0,74 0,12 -0,03 

udeřil/a mě pěstí nebo kopl/a 1,10 -0,16 0,71 0,14 -0,01 

uhodil/a mě nějakým předmětem 1,37 -0,09 0,54 0,34 -0,19 

zmlátil/a mě (nařezal/a mi) 1,64 0,02 0,19 0,35 0,17 

% variance   20,22 13,87 7,66 4,82 

Škála: 1 – nikdy, 2 – zřídka, 3 – někdy, 4 – často           
8
 Faktory dohromady vysvětlují 47 % variability dat.   

1. faktor (…mě pochválil/a, když jsem něco zvlášť dobře udělal/a, …mě bral do náručí a 

mazlil/a se mnou, …mě uklidňovala, když jsem měl/a strach, …mi klidně vysvětlil/a, co jsem 

uděl/a  špatně, …se o mě skutečně staral/a, mě ochraňoval/a, …mě utěšoval/a, když jsem 

byl/a smutný/á
9
) – dimenze pozitivního rodičovství (psychologická podpora) 

Reliabilita položek škály je dostačující (Cronbachovo alfa = 0,870, n = 7). 

2. faktor (…hodil/a po mě nějakým předmětem, …hrubě mě popadl/a nebo strčil/a, …dal/a 

mě výprask, …udeřil/a mě pěstí nebo kopl/a, …uhodil/a mě nějakým předmětem, …zmlátil/ 

mě (nařezal/a mi) – fyzické trestání
10

.  

Reliabilitu škály dokládá poměrně vysoká hodnota Cronbachova alfa = 0,809, n = 6. 

3. faktor (…mi za trest krátil/a kapesné, …mi za trest hlasitě nadával/a
11

) – psychologické 

trestání 

Cronbachovo alfa = 0,568, n = 2. Pro zvýšení reliability škály by bylo vhodně přidat další 

proměnné, které by zkoumanou dimenzi také měřily. Pro dosažení vyšší reliability (Cronba-

                                                 

 

 

8
 Barttletův test vychází signifikantně, zamítáme H0 a máme podklady pro pokračování ve Faktorové analýze. 

KM = 0,892 (odkazuje na nízké parciální korelace, tedy na korelace napříč zkoumanou strukturou).  
9
 Otázka č. 60 (1-5,7,9) 

10
 Otázka č. 60 ( 13 – 18) 

11
 Otázka č. 60 (10 – 11) 
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chovo alfa = 0,7) by bylo v tomto případě potřeba mít ve škále alespoň 5 položek 
12

[Ferjenčík 

2000: 205]. 

4. faktor (…mi dovolil/a abych zůstal/a déle vzhůru, když jsem něco zvlášť dobře udělal/a, 

…mi něco dal/a když jsem něco zvlášť dobře udělal/a
13

) – instrumentální podpora (viz [Ho-

eve a kol. 2009; Baumrid 1966]) (Cronbachovo alfa = 0,565, n = 2
14

) 

Možnost …mě zmlátil/a (nařezal/a mi) se výrazně nerealizovala ani v jednom faktoru. Je 

možné, že je tento výraz velice silný a patřil by do jiného faktoru, než původně přepokládané 

fyzické trestání. Použití pouze výrazu nařezal/a mi by nemuselo působit tak negativně. 

Faktorová analýza, která byla použita na otázku ohledně problémů, které se udály v minulém 

roce v respondentově rodině
15

, rozdělila škálu do tří dimenzí, pro potřeby analýzy byly použi-

ty proměnné, které se realizovaly ve 3. faktoru
16

 (Bez ohledu na to jak jsem se choval/a, moje 

chování se rodičům stejně nelíbilo. Rodiče mi zakazovali jednou to, podruhé ono. Ani jsem 

nevěděl/a jak se mám vlastně chovat.)
17

 – ne/jasnost rodičovské výchovy, ne/konzistence. Z 

těchto dvou otázek byl pro respondenty vypočítán průměr a použit do klastrové analýzy. 

Cronbachovo alfa = 0,676, n = 2, nedosahuje standardně používané hodnoty 0,7, což je dáno 

nízkým počtem položek, do analýzy ale bude použita. Faktorová analýza byla také provedena 

na otázku ohledně druhu fyzického trestu dítěte až násilí, které se může stát po hádce mezi 

rodiči a dětmi
18

. Byly identifikovány dva faktory. (KMO = 0,860 a Barttletův test vychází 

signifikantně.) Faktory dohromady vysvětlují 51 % variability dat.  

                                                 

 

 

12
 n = rp*( 1- ro)/( ro*( 1- rp)), 

kde n je násobek původního počtu položek,  

rp – požadovaná velikost položkové reliability,  

ro – skutečná velikost položkové reliability 

  
13

 Otázka č. 60 (6,8) 
14

 Obdobně opět viz [Ferjenčík 2000] 
15

 Otázka č. 57: Jak často se níže uvedené události přihodily ve Tvé rodině v loňském roce? (1 – nikdy, 2 – 

zřídka, 3 – příležitostně, 4 – často, 5 – velmi často) 
16

 Další dva faktory se týkaly problémů, které rodiče mají mezi sebou (hádky, fyzické násilí apod.), které do 

analýzy rodičovského stylu výchovy nebudou zahrnuty. 
17

 Otázka č. 57 (3,7) 
18

 Otázka č. 58: Někdy dojde k hádce mezi rodiči a dětmi. Pak se může také stát, že rodiče své děti uhodí nebo 

jim dají výprask. Kolikrát se to stalo loni v tvém případě? (nikdy, 1 nebo 2 krát, 3 až 5 krát, 6 až 12 krát, více 

než 12 krát) 
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1. faktor (…mně dali výprask, …po mě hodili nějakou věcí, …mě hrubě popadli nebo strčili, 

…mě uhodil nějakým předmětem, …mě udeřili pěstí nebo mě kopli, …mě zmlátili) -  fyzický 

trest (po hádce). Spolehlivost škály ověřena pomocí Cronbachova alfa = 0,825, n = 8. 

2. faktor (…mě škrtili, …mě zranili nějakým předmětem nebo zbraní) – násilí ze strany rodi-

čů. Cronbachovo alfa = 0,654, n = 2. 

Tabulka č. 3: Druhy fyzického trestání dítěte       

Výsledky faktorové analýzy (n = 1249) Průměr F1 F2 

mně dali výprask 1,41 0,64 0,12 

po mě hodili nějakou věcí 1,23 0,55 0,15 

mě hrubě popadli nebo strčili 1,27 0,70 0,19 

mě uhodil nějakým předmětem 1,15 0,73 0,22 

mě udeřili pěstí nebo mě kopli 1,09 0,56 0,48 

mě zmlátili 1,10 0,69 0,30 

mě škrtili 1,02 0,08 0,76 

mě zranili nějakým předmětem nebo zbraní 1,03 0,45 0,59 

% variance   34,03 17,02 

Škála: 1 – nikdy, 2 – zřídka, 3 – někdy, 4 – často 

 

Dále byly do analýzy zahrnuty proměnné, které měří rodičovský zájem a ocenění – „Moji 

rodiče mi stále dávají najevo, jak moc pro ně znamenám.“
19

 A na vztah k rodičům, připoutání 

(„attachement“ [Hirschi 1977: 332]) – otázka ohledně důležitosti rodičovského hodnocení 

(názor) na konkrétní událost.
20

 V dotazníku byla otázka položena otázka ohledně mínění otce 

a matky zvlášť  - byl vypočten aritmetický průměr za oba rodiče.   

Jako poslední proměnná byla zařazena jistota a orientace díky rodině (Mohu se absolutně 

spolehnout na svou rodinu).
21

   

Vybrané proměnné spolu navzájem korelují. 

 

                                                 

 

 

19
 Otázka č. 14-1: Co si o tobě myslí jiní lidé. (1 -vůbec ne – 2 - spíše ne – 3 - spíše ano – 4 – zcela určitě ano)  

20
 Otázka č. 17-1,2: Představ si teď, prosím, že by ses o přestávce dostal/a do sporu s někým z jiné třídy. Budeš 

vzteky bez sebe a uhodíš ho/jí pěstí do obličeje. Upadne, roztrhne si džíny a začne mu/jí téct z nosu krev. Tobě 

samotné/mu se nic nestane. Kdybys tohle udělal/a, jak důležité by pro tebe bylo mínění tvé matka, tvého otce? 

(0- naprosto nedůležité,1 -, 2 – trochu důležité, 3 - , 4 – velmi důležité) 
21

 Otázka č. 79-1: Jsou různé možnosti, jak získat pomoc a orientaci v situacích, kdy je třeba řešit obtížné otázky. 

Do jaké míry se následující možnosti vztahují na tebe? Mohu se absolutně spolehnout na svou rodinu. (vůbec 

nesouhlasí – spíše nesouhlasí – spíše souhlasí – vůbec nesouhlasí).  
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3.1.2 styly rodičovské výchovy z pohledu dětské populace  

Tabulka č. 4: korelace v CA 

1 -,256** -,156** ,459** -,263** -,237** -,134** ,284** ,438** ,403**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1262 1262 1262 1262 1262 1260 1257 1262 1262 1259

-,256** 1 ,504** -,180** ,340** ,525** ,399** -,173** -,205** -,311**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1262 1262 1262 1262 1262 1260 1257 1262 1262 1259

-,156** ,504** 1 -,015 ,353** ,365** ,216** -,152** -,155** -,277**

,000 ,000 ,597 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1262 1262 1262 1262 1262 1260 1257 1262 1262 1259

,459** -,180** -,015 1 -,182** -,101** -,049 ,107** ,238** ,192**

,000 ,000 ,597 ,000 ,000 ,083 ,000 ,000 ,000

1262 1262 1262 1262 1262 1260 1257 1262 1262 1259

-,263** ,340** ,353** -,182** 1 ,474** ,277** -,208** -,245** -,356**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1262 1262 1262 1262 1262 1260 1257 1262 1262 1259

-,237** ,525** ,365** -,101** ,474** 1 ,597** -,162** -,208** -,326**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1260 1260 1260 1260 1260 1260 1257 1260 1260 1257

-,134** ,399** ,216** -,049 ,277** ,597** 1 -,120** -,144** -,200**

,000 ,000 ,000 ,083 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1254

,284** -,173** -,152** ,107** -,208** -,162** -,120** 1 ,211** ,302**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1262 1262 1262 1262 1262 1260 1257 1263 1263 1259

,438** -,205** -,155** ,238** -,245** -,208** -,144** ,211** 1 ,369**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1262 1262 1262 1262 1262 1260 1257 1263 1263 1259

,403** -,311** -,277** ,192** -,356** -,326** -,200** ,302** ,369** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1259 1259 1259 1259 1259 1257 1254 1259 1259 1259

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

pozitivní

rodičovství

fyzické trestání

psychologické

trestání

instrumentální

podpora

nekonzistence

výchovy

fyzický trest (po

hádce)

násilí ze strany

rodičů

rodičovský zájem,

ocenění

důlež itost

rodičovského

názoru

j istota a orientace

z rodiny

pozitivní

rodičovství

fyzické

trestání

psychologick

é trestání

instrument

ální

podpora

nekonzist

ence

výchovy

fyzický

trest (po

hádce)

násilí ze

strany

rodičů

rodičovsk

ý zájem,

ocenění

důlež itost

rodičovskéh

o názoru

j istota a

orientace

z rodiny

Correlation is  significant at the 0.01 level (2-tai led).**. 

 
 
 

Do K-means klastrové analýzy byl předem navolen počet klastrů – 4 – podle výše nastíněné 

typologie, která vychází z dat získaných z předešlých zkoumání na obdobné téma [Hoeve a 

kol. 2009].   
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Tabulka č. 5: Styly rodičovské výchovy 

Výsledky Klastrové analýzy  

Autoritativní  

(n=496) 

Autoritářský 

(n=145) 

Nevyhraněný 

(n=289) 

Shovívavý 

(n=324) 

Rodičovský zájem, ocenění 3,54 2,17 2,33 3,11 

Jistota a orientace díky rodině 3,83 2,44 3,36 3,52 

Pozitivní rodičovství 3,52 2,58 3,00 3,20 

Fyzické trestání 1,18 1,73 1,32 1,24 

Psychologické trestání 1,59 2,42 1,76 1,70 

Instrumentální podpora 3,24 2,63 2,83 3,14 

Nekozistence výchovy 1,51 3,16 2,00 1,63 

Fyzický trest (po hádce) 1,12 1,77 1,23 1,16 

Násilí ze strany rodičů 1,01 1,24 1,04 1,02 

Důležitost rodičovského názo-

ru 4,65 2,49 4,31 2,42 

 

 Tabulka č. 6: Anova, signifikance proměnných 
  

  Cluster Error F Sig. 

Mean Square df Mean Square df     

Rodičovský zájem, ocenění 127,265 3 ,407 1250 312,452 ,000 

Jistota a orientace díky rodině 74,454 3 ,307 1250 242,460 ,000 

Pozitivní rodičovství 39,533 3 ,226 1250 174,832 ,000 

Fyzické trestání 11,459 3 ,108 1250 105,934 ,000 

Psychologické trestání 26,235 3 ,305 1250 85,989 ,000 

Instrumentální podpora 19,544 3 ,355 1250 54,986 ,000 

Nekozistence výchovy 109,121 3 ,459 1250 237,956 ,000 

Fyzický trest (po hádce) 16,771 3 ,151 1250 110,792 ,000 

Násilí ze strany rodičů 2,127 3 ,052 1250 40,753 ,000 

Důležitost rodičovského názoru 432,106 3 ,439 1250 983,749 ,000 

 

Výsledky ukázaly, že všechny proměnné signifikantně přispívají do modelu testovaného 

klastrovou analýzou. Nejlépe diferencuje mezi klastry proměnná důležitost názoru rodičů. 

(F=983,749) ostatní proměnné mají potenciál diferencovat mezi klastry menší.  

Nejvíce se odlišují od sebe navzájem klastry 1, 2 a 3. Čtvrtý klastr je nejpodobnější všem 

ostatním.  
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Výsledná klastrová centra odrážejí charakteristiky typického případu každého klastru.  

A. Autoritativní rodičovský styl – rodiče dávají nejvíce dítěti najevo, jak moc pro ně 

znamená, na rodinu je největší spolehnutí, největší průměr v rámci pozitivního rodi-

čovství, nejméně jsou potomci fyzicky trestáni, nejnižší psychologické trestání, nej-

vyšší průměr v rámci instrumentální podpory (odměňování za dobré chování), nejvyš-

ší konzistence v rodičovské výchově, nejnižší frekvence fyzických trestů, žádné násilí 

vůči dítěti, názor rodičů je v rámci respondentů rozdělených do klastrů pro tyto děti 

nejvyšší. Z hlediska zvolené typologie by tento klastr nejlépe odpovídal autoritativní-

mu rodičovskému stylu výchovy. Do prvního klastru se řadí 39,1 % respondentů.  

B. Autoritářský rodičovský styl – Nejnižší průměr v rámci pozitivního rodičovství. Nej-

vyšší fyzické a psychologické trestání, nejnižší skóre v rámci instrumentálního rodi-

čovství, nejméně konzistentní rodičovská výchova, nejvyšší míra fyzických trestů a 

určitá míra násilí. Názor rodičů není tak nedůležitý jako v případě 4. klastru. 2. klastr 

nejlépe odpovídá výše popsanému autoritářskému stylu rodičovské výchovy. 2. klastr 

je nejméně zastoupený, patřilo by do něj 11,4 % dětí.  

C. Nevyhraněný rodičovský styl – rodiče se v průměru spíše nestarají, na rodinu není tak 

jasné spolehnutí jako v případě 1 a 4. klastru, v dalších proměnných je vždy pak na 3. 

místě. Názor rodičů je ale pro tuto skupinu poměrně důležitý. Tento klastr bude na-

zván jako nevyhraněný rodičovský styl.   Do třetího klastru spadá 22,8 % respondentů.  

D. Shovívavý rodičovský styl – rodiče dávají dítěti, které spadá do tohoto klastru spíše 

najevo, co pro ně znamená (projevují svoji lásku o něco méně než autoritativní rodi-

če), na rodinu je nejvyšší spolehnutí, pozitivní rodičovství je o něco nižší než 

v případě 1. klastru. Potomci nejsou téměř trestáni, psychologické trestání je také stále 

nižší než v případě 2. a 3. klastru, vysoké instrumentální rodičovství, rodičovství je 

konzistentní, dítě spíše není fyzicky trestáno a netrpí projevy násilí ze strany rodičů 

(vždy o něco nižší/vyšší průměr hned za 1. klastrem). Je zajímavé, že názor rodičů je 

pro typicky zastoupené případy nejméně důležitý v rámci všech klastrů. Dalo by se 

usuzovat, že na dítě nejsou kladeny nároky nebo tyto nároky nejsou pro dítě důležité. 

Dítě na ně nebere ohled. Tento klastr by nejlépe odpovídal shovívavému rodičovské-

mu stylu výchovy. Do klastru č. 4 patří 25,8 % respondentů.  
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Graf č. 1
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3.1.3 souvislosti stylu rodičovské výchovy s rodinným uspořádáním 

Styl rodičovské výchovy souvisí s rodinným uspořádáním, ačkoliv slabě.
22

  

Většina dětí (76 %) žije s oběma rodiči. Zhruba každý pátý nežije se svým vlastním otcem, 

desetina (11 %) žije s matkou a jejím partnerem a dalších 10 % pouze s matkou. S otcem a 

jeho partnerkou nebo pouze s otcem, žily pouhé 2 % dětí. Obdobné počty byly i ve výzkumu 

ISRD 2, jedná se zřejmě o souvislost s českou právní praxí, kdy je upřednostňována matka 

jako hlavní pečovatel o dítě po rozluce, rozvodu rodičů [Podaná, Buriánek 2007].  Ostatní žili 

v jiném rodinném uspořádání (1 %). Děti, které žijí s oběma rodiči, jsou častěji vychovávány 

autoritativně (v 43 % případů) než ty, které žijí s matkou a jejím partnerem nebo jen s matkou 

(v 30 % resp. 31 %). Pokud vychovává dítě matka a její partner pak jsou děti častěji vychová-

vány autoritářsky (v 17 % případů). Autoritativně je vychováván jen každý desátý, (nevlastní 

otec má pravděpodobně tendenci dítě spíše trestat, nerozumět jeho potřebám). Pokud dítě vy-

chovává pouze matka, pak častěji vychovává shovívavě než autoritativně (v 36 % resp. 24 %).   

3.1.4 souvislosti stylu rodičovské výchovy v dětství s vývojem dítěte 

V dotazníku z výzkumu školní mládeže byly položeny různé druhy otázek, které zkoumaly 

postoje dětí k životu, k budoucnosti, k sobě samému i okolí.  

                                                 

 

 

22
 CC = 0,123 
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Otázka
23

 ohledně nahlížení na budoucnost ukázala, že většina dětí vidí svoji budoucnost op-

timisticky (70 %). 

Graf č. 2
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V dotazníku byla také položena baterie otázek zjišťujících, jak by děti sami sebe hodnotily. 
24

  

Baterie otázek byla pomocí faktorové analýzy rozdělena na dvě dimenze. (KMO = 0,804, 

Barttletův test vychází signifikantně.) Faktory dohromady vysvětlují 33 % variability dat.  

1. faktor (Tu a tam si myslím, že jsem k ničemu, Obávám se, že není moc toho, nač bych mohl 

být hrdý, Čas od času se cítím zbytečný(á), Přál(a bych si, abych si mohl(a) sám(a) sebe víc 

vážit.) – sebe podhodnocování, sebepodceňování. Cronbachovo alfa = 0,675, n = 4.  

2. faktor (V postatě jsem sám (a) se sebou spokojen/a, Mám řadu dobrých vlastností, Mám 

stejné schopnosti jako většina dalších lidí, Mám o sobě dobré mínění, Považuji se spíše za 

nespolehlivého člověka, Považuji se za hodnotného člověka, každopádně nejsem méně hod-

notný než jiný)- sebevědomí. Cronbachovo alfa = 0,679, n = 6.  

Výzkum z roku 1999 ukázal, že zde byly poměrně velké četnosti dětí, které měly tendenci se 

sebe-podhodnocovat, sebepodceňovat. Jak ukazuje následující graf, více jak polovina dětí by 

                                                 

 

 

23
 Otázka č. 9: Někdo nahlíží na svou budoucnost velmi optimisticky (s velkou důvěrou), jiný spíše chmurně. Jak 

jsi na tom ty? (1 – velmi chmurně – 5 velmi optimisticky) 
24

 Otázka č. 13: Jak sám sebe hodnotíš? (4- vůbec ne, 3 – spíše ne, 2 – spíše ano, 1 – zcela určitě ano, škála 

otočena u negativních výroků jednoho faktoru) 
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si přála, aby si mohla sama sebe více vážit (66 %). Necelá polovina si tu a tam myslí, že je 

k ničemu a čas od času se cítí zbytečná (41 % resp. 36 %).   

Sebe podhodnocování, sebepodceňování 

(n = 1270, údaje v %)
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Graf č. 3 

Většina dětí se považovala, za hodnotného člověka s řadou dobrých vlastností, nebo minimál-

ně se schopnostmi stejnými jako mají ostatní lidé. Třetina dětí (33 %) o sobě neměla dobré 

mínění, za nespolehlivého se pak považoval/a každý pátý žák (22 %).  
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Graf č. 4 

Zkoumáním souvislosti stylu rodičovské výchovy a postojem dětí k životu, k budoucnosti, 

k sobě samému i okolí se neukázaly statisticky signifikantní souvislosti.   
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3.1.5 souvislosti stylu rodičovské výchovy v dětství s delikvencí mládeže 

Příslušnost ke klastrům každého respondenta byla také testována na možnou souvislost 

s delikventním chováním. 
25

  

Tabulka č. 9: Nedovolené věci, které dospívající dělají ( n = 1270), údaje v % 

Už jsi někdy… Ano Ne 

… ukradl/a něco v obchodě? 30 70 

… jiného člověka uhodil/a přitom zranil/a? 25 75 

… vloupal/a se do auta abys tam něco ukradl/a nebo při tom pomáhal/a?  1 99 

… ohrožoval/a jiné lidi zbraní? 2,5 97,5 

… schválně rozbil/a okno, telefonní automat, pouliční lampu nebo po-

dobnou věc? 12 88 

… ukradl/a kolo, motorku nebo jiný dopravní prostředek? 1 99 

… sám/a nebo ve skupině od někoho pod pohrůžkou násilí vydírala pe-

níze apod.? 1 99 

… na ulici někoho obtěžoval/a tak, že chtěl volat policii? 4,5 95,5 

… sám/a nebo ve skupině někomu něco násilím vzal/a? 3 97 

 

Poměrně častý výskyt byl zaznamenán u krádeží v obchodě, téměř třetina dětí (30 %) dekla-

rovala, že se této nedovolené věci dopustila a uhození člověka s následným zraněním připusti-

la pětina dětí (25 %), zde se pravděpodobně jedná zejména o rvačky mezi kamarády a vrstev-

níky. Ačkoliv bylo v dotazníku uvedeno, že se nemá jednat o rvačky z legrace, autorka se 

domnívá, že děti berou konflikty mezi vrstevníky vážně, i když se může jednat o zdánlivě 

nedůležitý spor mezi kamarády. 

Na sadu proměnných, které měly měřit nedovolené věci, které dospívající dělají, byla použita 

faktorová analýza. Proměnné zachycují různě závažné delikventní chování. Faktorová analýza 

odhalila dva faktory, které splňují stanovená kritéria. Vysvětlují 40 % variability dat. (KMO = 

0,761 a Barttletův test vychází signifikantně.) 

1. faktor: delikty menší závažnosti (… ukradl/a něco v obchodě?, … jiného člověka uho-

dil/a přitom zranil/a?, … schválně rozbil/a okno, telefonní automat, pouliční lampu nebo po-

                                                 

 

 

25
 Otázka č. 77: Skoro každý člověk udělal v mládí nějakou nedovolenou věc, například něco ukradl nebo zničil 

či poškodil cizí majetek. Někdo někoho také schválně uhodil nebo dokonce zranil (tím ovšem nemyslíme 

situace, kdy se spolu kluci nebo holky perou jen z legrace). Jak je tomu u tebe?  
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dobnou věc?, … na ulici někoho obtěžoval/a tak, že chtěl volat policii?) (Cronbachova alfa = 

0,44 , n = 4 – reliabilita škály je nízká) 

2. faktor: delikty větší závažnosti (… vloupal/a se do auta abys tam něco ukradl/a nebo při 

tom pomáhal/a?, … ohrožoval/a jiné lidi zbraní?, … ukradl/a kolo, motorku nebo jiný do-

pravní prostředek?, … sám/a nebo ve skupině od někoho pod pohrůžkou násilí vydírala pení-

ze apod.?, … sám/a nebo ve skupině někomu něco násilím vzal/a?) (Cronbachovo alfa = 

0,581, n = 5 – reliabilita škály je nízká). Delikty větší závažnosti se vyskytovaly jen v nízkém 

počtu případů.  

Jednotlivé škály nebyly dostatečně reliabilní. Ani celková baterie proměnných měřících de-

likvenci nemá jako škála dostatečně vysokou reliabilitu. (Cronbachovo alfa = 0,552, n = 9).  

Pro potřeby dalších analýz byly nakonec zahrnuty všechny proměnné měřící delikvenci. A 

jako ukazatel delikvence byla použita četnost spáchání nějakého deliktu (n ≥ 2). Podle stano-

veného kritéria bylo dětí, které se nedopustily nikdy žádné nedovolené věci 64 %, 24 % se 

dopustilo jedné nedovolené činnosti a 13 % bylo podle zvolených kritérií delikventních.  Sou-

vislost testovaných proměnných je poměrně nízká (kontingenční koeficient, dále CC, byl 

0,202). Kontingenční tabulka ukázala signifikantní rozdíl pro ty respondenty, kteří jsou vy-

chováváni různým stylem výchovy.  

Děti, které jsou vychovávány autoritativně, jsou častěji nedelikventní (73 %), než ty děti, kte-

ré jsou vychovávány autoritářsky, těch je již méně než polovina (46 %) nebo shovívavě (58 

%). Děti, které jsou vychovávány autoritativně, jsou delikventní v 8 % případů (i epizodní 

delikty jsou u těchto dětí méně časté), ti co jsou vychovávány autoritářsky již v 26 % případů. 

Tabulka č. 10: Styly rodičovské výchovy  a delikvence 

  nedelikvent 1 delikt delikvent Celkem 

Autoritativní 

Počet 362 96 38 496 

řádková % 72,98 19,35 7,66 100 

Adj. Rezidua 5,52 -2,92 -4,26   

Autoritářský 

Počet 67 40 38 145 

řádková % 46,21 27,59 26,21 100 

Adj. Rezidua -4,66 1,18 5,25   

Nevyhraněný 

Počet 182 73 34 289 

řádková % 62,98 25,26 11,76 100 

Adj. Rezidua -0,30 0,72 -0,49   

Shovívavý 

Počet 188 88 48 324 

řádková % 58,02 27,16 14,81 100 

Adj. Rezidua -2,47 1,71 1,40   

Celkem Počet 799 297 158 1254 

  řádková % 63,72 23,68 12,60 100 
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3.2 výzkum Aktér 2011 

Tabulka č. 11: Reprezentativita výběrového souboru, v % 

Pohlaví Populace ČR od 18 let Soubor (n=1109) 

Muži 48,6 47,3 

Ženy 51,4 52,7 

Vzdělání Populace ČR od 18 let Soubor (n=1109) 

Základní 12,8 12,2 

Vyučen (bez maturity) 36,8 37,8 

Maturita 35,9 37,5 

VŠ 14,5 12,5 

Věková kategorie Populace ČR od 18 let Soubor (n=1109) 

15-29 let 19,9 19,5 

30-44 let 28,6 27,3 

45-59 let 24,7 26,5 

60 a více let 26,8 27,8 

Velikost obce Populace ČR od 18 let Soubor (n=1109) 

Do 1999 obyvatel 26,4 23,6 

2 000–9 999 20,6 20,7 

10 000–49 999 21 24,4 

50 000–99 999 10,1 9,5 

100 000 a více 21,9 21,7 

Kraj Populace ČR od 18 let Soubor (n=1109) 

Praha 12,3 11,7 

Středočeský kraj 11,7 11,7 

Jihočeský kraj 6 6 

Plzeňský kraj 5,5 5,7 

Karlovarský kraj 2,9 2,5 

Ústecký kraj 7,8 8,5 

Liberecký kraj 4,1 3,7 

Královéhradecký kraj 5,3 5,5 

Pardubický kraj 4,9 5,2 

Kraj Vysočina 4,9 4,8 

Jihomoravský kraj 11 10,8 

Olomoucký kraj 6,1 5,3 

Zlínský kraj 5,6 5,9 

Moravskoslezský kraj 11,8 12,6 
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Výzkum Aktér z roku 2011 přidává do zkoumání stylů rodičovské výchovy nové důležité 

proměnné. Vedle rodičovské podpory (dále pozitivní rodičovství) také zkoumá míru nároků, 

které by rodiče na své děti kladli a míru kontroly, kterou rodič vůči dítěti uplatňuje [Hoeve a 

kol. 2009]. Proměnná nároky rodičů je také elementem, který v rámci klastrů nejlépe diferen-

cuje. Stejně tak výrazná byla proměnná důležitost rodičovského názoru, ve výzkumu z Plzně 

1999.  

3.2.1 přijatelnost trestů, které rodiče při výchově používají 

V dotazníku byla položena sada otázek měřící názory respondentů na přijatelnost trestů, které 

rodiče při výchově dětí používají. 
26

 Nejpřijatelnějšími tresty jsou pro Čechy naplácání rukou 

„přes zadek“, pohlavek a zákaz sledování televize/počítače. Naopak nejméně přijatelné je pro 

respondenty odepírání jídla „za trest“, nadávky a urážky a zamykání v místnosti. 

Přijatelnost trestů, které rodiče při výchově používají

(n = 1105, řádková %, řazeno podle aritmetického průměru)
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Graf č. 5 

                                                 

 

 

26
 Otázka v dotazníku č. 34: Rodiče při výchově svých dětí používají řadu různých trestů. Nakolik se Vám 

osobně jeví následující formy trestů jako přijatelné? (škála: 1 – zcela přijatelné, 2 – spíše přijatelné, 3 – spíše 

nepřijatelné, 4 – zcela nepřijatelné) 
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Pro nalezení struktury byla provedena faktorová analýza: 

Tabulka č. 12: Přijatelnost trestů při výchově dětí 

 Výsledky faktorové analýzy (n = 1106)  Průměr StD* F1 F2 F3 F4 

Pohlavek  1,76 0,81 0,07 0,10 0,72 0,06 

Naplácání rukou "přes zadek"  1,59 0,69 -0,05 0,25 0,77 0,12 

Facka - úder dlaní do obličeje  3,13 0,81 0,44 0,07 0,42 0,08 

Výprask nějakým předmětem – rákoska apod. 3,01 0,90 0,48 0,14 0,38 0,01 

Zamykání v místnosti  3,59 0,63 0,74 0,13 0,06 0,06 

Zákaz vycházení – „domácí vězení“  2,42 0,95 0,22 0,67 0,17 0,06 

Zákaz sledování televize či používání počítače  1,78 0,81 0,01 0,79 0,12 0,09 

Odepírání zájmových činností ve volném čase 2,67 0,94 0,30 0,42 -0,01 0,27 

Odepírání jídla „za trest“ - „bez večeře“  3,70 0,60 0,61 0,09 -0,02 0,14 

Odepření či krácení kapesného  1,92 0,85 0,04 0,54 0,13 0,16 

Odepírání projevů lásky, ignorování dítěte 3,50 0,73 0,48 0,08 -0,04 0,41 

Vyhubování, snaha vyvolat v dítěti stud  2,26 0,97 0,10 0,27 0,17 0,49 

Vyčítání, „hraní na city“  3,07 0,83 0,25 0,15 0,09 0,81 

Nadávky, urážky  3,60 0,63 0,56 0,04 0,07 0,34 

% variance     15,10 12,63 10,93 9,58 

Škála: 1 – zcela přijatelné, 2 – spíše přijatelné, 3 – spíše nepřijatelné, 4 – zcela nepřijatel-

né, * směrodatná odchylka 

 

Faktory dohromady vysvětlují 48 % variability dat.  

1. faktor (Facka - úder dlaní do obličeje, Výprask nějakým předmětem - rákoska, vařečka, 

Zamykání v místnosti, Odepírání jídla „za trest“ - „jít spát bez večeře“, Odepírání projevů 

lásky, ignorování dítěte za „trest“, Nadávky, urážky) – fyzické trestání, těžší tresty (pro-

měnná nadávky a urážky byla v předchozích analýzách z výzkumu z Plzně řazena do psycho-

logického trestání. Fyzické trestání bylo také v předchozím výzkumu operacionalizováno vý-

razně tvrději, objevovaly se proměnné typu „zmlátila mě“ apod. Obě proměnné fyzické (těžší 

tresty) a psychologické (lehčí tresty) trestání spolu korelují
27

, je tedy otázkou kde je psycho-

logický předěl mezi již těžším trestem a již lehčím trestem). (Cronbachovo alfa = 0,765, n = 

6) 

                                                 

 

 

27
 Pearsonův korelační koeficient = 0,36, na hladině významnosti 0,01 
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2. faktor (Zákaz vycházení – „domácí vězení“, Zákaz sledování televize či používání počíta-

če, Odepírání zájmových činností ve volném čase "za trest", Odepření či krácení kapesného) – 

psychologické trestání, odepírání aktivit (lehčí tresty). (Cronbachovo alfa = 0,726, n = 4) 

3. faktor (Pohlavek, Naplácání rukou "přes zadek") – běžný fyzický trest 

4. faktor (Vyhubování, snaha vyvolat v dítěti stud, Vyčítání, „hraní na city“) psychické tres-

tání  

V předešlém výzkumu se otázky na běžné a psychické trestání nevyskytovaly. Zajímavá je 

zde i směrodatná odchylka, která ukazuje na míru variability proměnných, na to v jaké míře 

se čeští rodiče (i potencionální) rozcházejí v hodnocení přijatelnosti trestů používaných při 

výchově dětí. Nejvyšší míru variability měly proměnné vyhubování, snaha vyvolat v dítěti 

stud a Odepírání zájmových činností ve volném čase "za trest".  

3.2.2 přístup k výchově nezletilých dětí 

Přístup rodičů k dětem byl měřen sadou otázek, které zahrnovaly dimenze podpory, kontroly 

(dohledu) a nároků. 
28
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Graf č. 6 

                                                 

 

 

28
 Otázka v dotazníku č. 35: Uveďte prosím, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícími výroky o přístupu 

rodičů k výchově nezletilých dětí. (Škála: 1 – rozhodně souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 

– rozhodně nesouhlasím) 
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Pro nalezení struktury byla opět provedena faktorová analýza: 

Tabulka č. 13: Přístupy k výchově dětí 

 Výsledky faktorové analýzy (n = 1096)  Průměr StD* F1 F2 F3 

Dětem je třeba ve všem ponechávat co největší vol-

nost.  2,97 0,71 -0,02 -0,14 0,62 

Při rozhodování (škola, kroužky) rodiče měli brát 

ohled i na názor dítěte. 1,64 0,61 0,45 -0,06 -0,01 

Dětem nelze příliš věřit, proto je vhodné na ně inten-

zivně dohlížet.  2,33 0,74 -0,06 0,49 -0,29 

Rodič je za dítě zodpovědný, měl by o všech zásad-

ních věcech rozhodovat.  2,09 0,78 -0,02 0,75 -0,10 

Děti mají povinnost ve všem poslechnout své rodiče.  2,13 0,74 0,01 0,58 -0,16 

Je důležité, aby rodiče projevovali podporu a oceňo-

vali úspěchy.  1,36 0,57 0,68 0,14 -0,10 

Rodič by měl spíše dítěti vysvětlovat, co udělalo 

špatně, nežli je trestat.  1,53 0,63 0,62 0,03 0,11 

Je dobré, aby rodiče kladli na své dítě spíše vyšší 

nároky. 2,29 0,73 0,10 0,28 0,05 

Pokud rodiče něco nepovolí/zakážou, měli by vždy 

dostatečně vysvětlit své důvody.  1,46 0,60 0,75 0,06 -0,02 

% variance     18,10 14,08 5,82 

Škála: 1 – rozhodně souhlasím, 2 – spíše souhlasím, 3 – spíše nesouhlasím, 4 – rozhodně 

nesouhlasím, * směrodatná odchylka 

 

Faktory dohromady vysvětlují 38 % variability dat.  

1. faktor – (Při rozhodování by (škola, kroužky) rodiče měli brát ohled i na názor dítěte, Je 

důležité, aby rodiče projevovali podporu a oceňovali úspěchy, Rodič by měl spíše dítěti vy-

světlovat, co udělalo špatně, nežli je trestat, Pokud rodiče něco nepovolí/zakážou, měli by 

vždy dostatečně vysvětlit své důvody) – pozitivní rodičovství (Cronbachovo Alfa = 0,716, n = 

4) 

2. faktor – (Dětem nelze příliš věřit, proto je vhodné na ně intenzivně dohlížet, Rodič je za 

dítě zodpovědný, měl by o všech zásadních věcech rozhodovat, Děti mají povinnost ve všem 

poslechnout své rodiče)- kontrola, dohled (tato dimenze se v předchozím výzkumu nevysky-

tovala, jedná se o důležitý a zajímavý aspekt rodičovské výchovy). (Cronbachovo alfa = 

0,658, n = 3) 
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Například ve výzkumu ISRD 2
29

 byla dimenze rodičovské kontroly měřena více do hloubky 

skrze rodičovskou informovanost o aktivitách, kterých se dítě zúčastňuje a s kým se stýká, 

zda rodiče vědí, co dítě dělá a zajímají se o jeho trávení volného času a také na společné akti-

vity. Touto operacionalizací se především měřila vazba dítěte na rodiče („social bounds“), 

teoreticky vycházející z teorie sociální kontroly [více viz. například Hirschi 1977]. Byla vy-

sledována souvislost s těmito vazbami na delikventní chování dětí. V rodinách, kde rodiče 

věděli o aktivitách a věděli, s kým se dítě stýká, pořádali společné večeře apod., byli dětští 

delikventi méně často zastoupeni [Podaná, Buriánek 2007 : 36 - 46].  

Otázka ohledně nároků, kladených na dítě (Je dobré, aby rodiče kladli na své dítě spíše vyšší 

nároky), se výrazně nerealizovala v žádném faktoru, bude tedy v dalších analýzách stát samo-

statně  - nároky. 

3. faktor – zde se realizovala jen jedna otázka (Dětem je třeba ve všem ponechávat co největší 

volnost), u které byl předpoklad, že patří do skupiny kontroly a dohledu, do dalších analýz 

bude ale vstupovat samostatně - tolerance, volnost.  

Nejrozdílnější názory měli rodiče na otázku ohledně kontroly dítěte (StD = 0,78), tedy 

v otázce: Rodič je za dítě zodpovědný, proto by měl o všech zásadních věcech rozhodovat on, 

častěji s tímto tvrzení rozhodně nesouhlasili nejmladší (i potencionální) rodiče ve věku 18 – 

29 let
30

 a ti co děti (zatím) nemají
31

.  

3.2.3 styl rodičovské výchovy z pohledu dospělé populace 

Vybrané proměnné, které budou vstupovat do Klastrové analýzy, spolu navzájem většinou 

korelují jen slabě. Středně vysokou korelaci vykazují proměnné měřící různé druhy trestání. 

V dalších analýzách budou vstupovat všechny vybrané proměnné, ačkoliv spolu korelují, 

shluky se budou navzájem překrývat. Pro potřeby klastrové analýzy byly vypočítány průměr-

né hodnoty za proměnné, které se ve faktoru realizovaly (pokud jich bylo více).   

 

                                                 

 

 

29
 Mezinárodní výzkum delikvence mládeže International Self-Report Delinquency Study, který v České 

republice zajišťovala katedra sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
30

 v celém souboru je lidí v kategorii 18 – 29 let 20 %, CC = 1,15 
31

 v celém souboru je bezdětných lidí 30 %, CC = 0,13 
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Tabulka č. 14: korelace v CA 
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Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
 

Do Klastrové analýzy byl zvolen počet 4 klastrů.  

Tabulka č. 15: Styly rodičovské výchovy 

Výsledky Klastrové analýzy  C1 (n=318) C2 (n=285) C3 (n=314) C4 (n=187) 

tolerance, volnost 3,31 2,29 3,16 3,10 

nároky 1,79 2,15 3,12 1,98 

běžný fyzický trest 1,52 2,18 1,61 1,31 

psychické trestání 3,50 3,55 3,52 2,42 

pozitivní rodičovství 1,38 1,50 1,49 1,68 

kontrola, dohled 2,00 2,47 2,26 1,90 

těžší tresty 3,44 3,60 3,54 2,71 

lehčí tresty 2,05 2,71 2,24 1,61 
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Všechny proměnné zahrnuté do Klastrové analýzy přispívají signifikantně do modelu, nejlépe 

mezi klastry diferencuje proměnná nároky (F = 439,184).  

Graf č. 7

Styly rodičovské výchovy

(n = 1102, údaje v %)
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A. Autoritativní rodičovský styl – Typičtí zástupci tohoto klastru by na své děti kladli 

nejvyšší nároky a poskytovali jim nejmenší volnost. Děti mají být spíše pod dohledem a kont-

rolou (o něco více by pak své děti kontrolovali typičtí autoritářští rodiče, 4. klastr) Zástupci 

tohoto stylu rodičovské výchovy pak nejvýše skórovali v rámci proměnné pozitivní rodičov-

ství, jedná se o kombinaci vysokých nároků a velké podpory [Hoeve a kol. 2009].  Výrazně 

negativně se staví k psychickému trestání a těžším trestům, naopak běžný fyzický trest je pro 

ně v podstatě zcela přijatelný, lehčí tresty považují za přijatelné s určitým zaváháním (spíše 

přijatelné). Autoritativní rodičovský styl. Do prvního klastru se řadí 28,7 % respondentů. 

Tabulka č. 16: Anova,  

signifikance proměnných 

Cluster Error F Sig. 

 

 

 

Mean Square 

 

df 

Mean Square df 

tolerance, volnost 59,92 3,00 ,346 1100 172,952 ,000 

nároky 106,18 3,00 ,242 1100 439,184 ,000 

běžný fyzický trest 35,35 3,00 ,353 1100 100,025 ,000 

psychické trestání 63,35 3,00 ,220 1100 288,509 ,000 

pozitivní rodičovství 3,37 3,00 ,185 1100 18,2281 ,000 

kontrola, dohled 17,05 3,00 ,293 1100 58,2364 ,000 

těžší tresty 35,67 3,00 ,158 1100 226,215 ,000 

lehčí tresty 48,92 3,00 ,304 1100 160,77 ,000 
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B. Shovívavý rodičovský styl – Rodiče, kteří by nejspíše volili tento styl své výchovy, na 

své děti kladou spíše menší nároky (3. místo), spíše souhlasí s tím, že děti by měli mít co nej-

větší volnost (v rámci klastrů zastávají tento názor nejvíce), nejvýrazněji se domnívají, že 

rodiče by své děti spíš neměli kontrolovat a dohlížet na ně, pozitivní rodičovství (3. místo), 

psychické trestání i těžší tresty nejvyhraněněji odmítají, nejvíce také odmítají běžný trest a 

lehčí formy trestání. Shovívavý rodičovský styl. Do druhého klastru se řadí 25,8 % respon-

dentů.  

C. Nevyhraněný rodičovský styl – na své děti kladou nejmenší nároky, ponechali by dě-

tem jen malou míru volnosti (2. nejvyšší skóre), kontrolu a dohled nepovažují za příliš důleži-

tou (po shovívavých rodičích jsou nejméně vyhraněni), poměrně vysoká míra pozitivního 

rodičovství, odmítají psychické trestání i těžší tresty, lehčí tresty jsou spíše přijatelné, stejně 

tak běžný fyzický trest. Nevyhraněný rodičovský styl. Do 3. klastru se řadí 28,4 % responden-

tů. 

D. Autoritářský rodičovský styl – Na děti by kladli poměrně vysoké nároky, s volností 

pro děti spíše nesouhlasí, nejvyšší míra kontroly, nejnižší skóre v rámci pozitivního rodičov-

ství, lehčí tresty a běžný fyzický trest je přijatelný (v rámci klastrů je přijatelný nejvíce), záro-

veň jsou pro ně spíše přijatelné psychické trestání a těžší tresty (v rámci klastrů se staví proti 

nejméně). Autoritářský rodičovský styl. Do 4. klastru se řadí respondentů 16,9 %.  

3.2.4 souvislosti stylu rodičovské výchovy s charakteristikami rodičů (i potenciálních)  

Styl jakým lidé vychovávají nebo by vychovávali své děti, souvisí s jejich věkem (CC = 

0,211). Mladší lidé jsou častěji shovívavými rodiči než ti starší. Naopak nejstarší věková sku-

pina (60 let více) by zase častěji uplatňovala autoritativní styl výchovy (34 % z nich) než 

mladí (i potencionální) rodiče ve věku mezi 18 – 29 lety (20 % z nich).  

Styl rodičovské výchovy - (tříděno podle věku)

(n = 1105, řádková %)

20

27

33

34

36

34

20

15

29

25

28

32

14

15

19

20

18 až 29 let

30 až 44 let

45 až 59 let

60 a více let

Autoritativní Shovívavý Nevyhraněný Autoritářský
 

Graf č. 8 
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Shovívavý rodičovský styl vyznávají také častěji lidé, kteří jsou svobodní, než ti co žijí v 

manželství. Ženatí muži a vdané ženy upřednostňují častěji styl autoritativními než ti, co jsou 

svobodní, žijí s partnerem nebo jsou rozvedení nebo ovdovělí. Pro rozvedené nebo vdovce, 

vdovy je pak zase častěji charakteristický autoritářský styl výchovy (CC = 0,202).  

Styl rodičovské výchovy - (tříděno podle rodinného stavu)

(n = 1105, řádková %)
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Graf č. 9 

Shovívavý styl rodičovské výchovy by také častěji upřednostňovali ti, co ještě děti nemají a 

tedy ani reálné vlastní zkušenosti s výchovou (CC = 0,144). Ti co děti již mají, častěji dekla-

rují autoritativní metody výchovy jako přijatelnější než bezdětní lidé.  

 

Styl rodičovské výchovy - (tříděno podle "Máte děti?")

(n = 1105, řádková %)
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Graf č. 10 

Shovívavý rodič by tedy častěji byl mladý svobodný člověk, který zatím nemá děti. Autorita-

tivní člověk je pak starší, žijící v manželství a mající děti.  
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3.2.5 souvislosti stylu rodičovské výchovy s tolerancí k alkoholu 

Tolerance různých forem konzumace alkoholu se také odvíjí od stylu rodičovské výchovy, 

který by byl pro respondenty nejcharakterističtější.
32

  

Čeští (i potencionální) rodiče jsou většinou spíše netolerantní k jakékoliv formě konzumace 

alkoholu před dosažením plnoletosti dítěte, ti co děti mají, jsou ale netolerantní častěji než 

respondenti zatím bezdětní
33

. Zcela nepřijatelné je pro většinu rodičů (i potenciálních) kon-

zumace alkoholu před desátým rokem věku. Rozhodnou nepřijatelnost deklaruje 77 % rodičů 

a 62 % potenciálních rodičů. Přijatelná je takto brzká konzumace alkoholu u dětí pouze pro 7 

% rodičů a 10 % potenciálních rodičů. Pivo nebo víno na diskotéce či koncertu pokud dítěti 

bylo 16 let je přijatelné pro 24 % rodičů (bezdětní přijatelnost deklarují již v 38 %).
34
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Graf č. 12 

                                                 

 

 

32
 Otázka č. 37: Nakolik je podle Vás přijatelné, aby: … šestnáctileté děti si občas daly s kamarády pivo či víno 

např. na koncertu či diskotéce?, ... dítě poprvé ochutnalo alkoholický nápoj před 10. rokem svého věku?, ... 

rodiče povolili 12letému dítěti připít si alkoholickým nápojem při rodinné oslavě?, ... sedmnáctiletí chodili 

pravidelně s přáteli do hospod, barů či na večírky a konzumovali tam alkohol? 

 
34

 Pivo / víno v 16 letech v souvislosti s tím, jestli mají respondenti děti, CC = 0,178, alkohol před 10 rokem 

v souvislosti s tím jestli mají respondenti děti, CC = 0, 149, alkohol na rodinné oslavě ve 12 letech v souvislosti 

s tím, jestli mají respondenti děti, CC = 0,122, konzumace alkoholu pravidelně 17 letech v souvislosti s tím, 

jestli mají respondenti děti, CC =  0,184. 
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Pokud se na toleranci alkoholu díváme z hlediska rodičovského stylu výchovy, který by byl 

pro respondenta nejtypičtější, sledujeme slabou, přesto zajímavou souvislost.  

Jak bylo řečeno výše, většina rodičů považuje jakoukoliv formu konzumace alkoholu za ne-

přijatelnou. Častěji se proti konzumaci staví autoritativní rodiče, naopak rodiče shovívavý, 

kteří tolerují různé dětské projevy dospívání, by konzumaci alkoholu považovali za častěji 

přijatelnou. Konkrétně konzumaci piva nebo vína na koncertě či diskotéce pokud je dítěti 16 

let by považovalo za přijatelné 22 % autoritativních rodičů, shovívaví a autoritářští rodiče by 

tuto konzumaci tolerovali již v 35 % resp. 36 % případů.
35
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Graf č. 13 

3.2.6 rodičovský styl výchovy v dětství z pohledu dospělých 

Na zkoumání souvislosti mezi tím, jaký styl rodičovské výchovy by byl pro respondenta nej-

typičtější a tím jak byl sám vychováván v dětství, byla v dotazníku položena otázka ohledně 

druhů trestů, které rodiče v jejich dětství uplatňovali. 
36

  

                                                 

 

 

35
 Pivo / víno v 16 letech v souvislosti s tím, jaký rodičovský styl by byl pro respondenta charakteristický, CC = 

0,154, alkohol před 10 rokem v souvislosti s tím, jaký rodičovský styl by byl pro respondenta charakteristický, 

CC = 0, 125, alkohol na rodinné oslavě ve 12 letech v souvislosti s tím, jaký rodičovský styl by byl pro 

respondenta charakteristický, CC = 0,15, konzumace alkoholu pravidelně 17 letech v souvislosti s tím, jaký 

rodičovský styl by byl pro respondenta charakteristický, CC =  0,148. 

 
36

 Otázka č. 36: Když si vzpomenete na situaci v rodině, ve které jste vyrůstal (a), jak často Vaši rodiče používali 

následující formy trestů: Těžší fyzické tresty – facka, výprask apod.; Různé formy zákazů – televize, koníčky, 

kamarádi; Emotivní scény, úporné výčitky, výhružky či nadávky. (1 – Velmi často, 2 – Často, 3 – Občas, 4 – 

Zřídka, 5 – Nikdy) 
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Tresty, které uplatňovali rodiče

(n = 1105, řádková %, řazeno podel aritmetického průměru)
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Graf č. 14 

Používání těžších fyzických trestů v dětství souvisí s věkem (CC = 0,179), nejstarší respon-

denti 60 let a více, zažívali těžší fyzické tresty v dětství častěji než nejmladší lidé ve věku 

mezi 18 – 29 lety, tedy generace, která se narodila nebo prožila převážnou část svého života 

po listopadu 1989. Konkrétně, necelá třetina (25 %) mladých lidí (18 – 29 let) se nikdy v dět-

ství nesetkala s těžšími fyzickými tresty. Naopak téměř třetina starších lidí, 60 let a více, (27 

%) měla tuto zkušenost v dětství velmi často nebo často. Mladí lidé byli těžce fyzicky trestáni 

v dětství velmi často nebo často jen ve zhruba desetině případů (12 %). 

Těžší fyzické tresty, které uplatňovali rodiče (tříděno podle věku)

(n = 1105, řádková %)
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Graf č. 15 
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Uplatňování těžkých fyzických trestů rodiči se odvíjí také od vzdělání těchto rodičů (CC = 

0,177). Vzdělanější rodiče trestají své děti těžšími fyzickými tresty méně, než ti rodiče, kteří 

mají nižší vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaní rodiče a rodiče s maturitou trestali své děti těž-

šími fyzickými tresty méně často (14 % resp. 12% případů často nebo velmi často) než rodiče, 

kteří jsou vyučení nebo mají pouze vzdělání základní (často nebo méně často trestali své děti 

již v 26 % resp. 22 % případů).  

Těžší fyzické tresty, které uplatňovali rodiče (tříděno podle vzdělání 

rodičů)
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Graf č. 16 

V dětství byli častěji trestáni těžšími fyzickými tresty chlapci než dívky (CC = 0,144). Velmi 

často nebo často byli muži trestáni v 21 % případů, dívky pak v 17 % případů.  

Těžší fyzické tresty, které uplatňovali rodiče (tříděno podle pohlaví)

(n = 1105, řádková %)
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Graf č. 17 

Pokud sledujeme souvislost trestání, které používali rodiče respondentů v jejich dětství s tím, 

jak by lidé vychovávali své děti dnes (styl rodičovské výchovy), evidujeme patrné spojitosti u 

všech forem trestů. (Různé formy zákazů: CC = 0,24; Těžší fyzické tresty: CC = 0,249, Emo-

tivní scény, úporné výčitky, výhružky či nadávky CC= 0,264).  

Ti, co v dětství zažili nějakou formu trestu alespoň občas, jsou častěji těmi, kteří by při vý-

chově svých vlastních dětí uplatňovali autoritářský styl výchovy. Čím častěji byli respondenti 

jako děti trestáni (jakýmkoliv způsobem), tím častěji by upřednostňovali autoritářský styl vý-
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chovy. Naopak ti, co nikdy nezažili těžší fyzické tresty nebo lehčí tresty, různé formy zákazů, 

zase častěji deklarují, že by ve svém stylu výchovy uplatňovali shovívavost. Čím méně re-

spondenti zažili tyto dvě formy trestání, tím častěji by byli rodiči shovívavými. Dalo by se 

usuzovat, že ačkoliv si v mládí často říkáme, že budeme své děti vychovávat jinak, než nás 

vychovávali naši rodiče, nakonec se častěji přikláníme k podobným tendencím (zde tedy mů-

žeme mluvit pouze o jednom aspektu, o typu trestání). Bylo by zajímavé sledovat, zda by se 

podobný trend potvrdil i v dalších stránkách výchovy, v rodičovské podpoře apod.. 

 

Tabulka č. 17: Emotivní scény, úporné výčitky, výhrůžky či nadávky 

(n = 1103) Autoritativní Shovívavý Nevyhraněný Autoritářský 

Velmi často 

počet 10 7 9 12 

řádková % 26 18 24 32 

Adjustovaná rezidua -0,35 -1,05 -0,67 2,45 

Často 

počet 27 23 17 27 

řádková % 29 24 18 29 

Adjustovaná rezidua -0,02 -0,30 -2,33 3,18 

Občas 

počet 51 65 49 68 

řádková % 22 28 21 29 

Adjustovaná rezidua -2,63 0,84 -2,83 5,60 

Zřídka  

počet 99 93 101 55 

řádková % 28 27 29 16 

Adjustovaná rezidua -0,19 0,50 0,28 -0,69 

Nikdy 

počet 131 96 138 25 

řádková % 34 25 35 6 

Adjustovaná rezidua 2,58 -0,64 3,76 -6,90 

Celkem 
počet 318 284 314 187 

řádková % 29 26 28 17 
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Tabulka č. 18: Těžší fyzické tresty – facka, výprask apod. 

n = 1103 Autoritativní Shovívavý Nevyhraněný Autoritářský 

Velmi často 

počet 16 9 11 22 

řádková % 28 16 19 38 

Adjustovaná rezidua -0,22 -1,83 -1,64 4,37 

Často 

počet 41 24 43 38 

řádková % 28 16 29 26 

Adjustovaná rezidua -0,22 -2,77 0,30 3,13 

Občas 

počet 77 66 81 63 

řádková % 27 23 28 22 

Adjustovaná rezidua -0,88 -1,25 -0,08 2,61 

Zřídka  

počet 135 105 110 49 

řádková % 34 26 28 12 

Adjustovaná rezidua 2,75 0,31 -0,46 -3,12 

Nikdy 

počet 49 80 68 15 

řádková % 23 38 32 7 

Adjustovaná rezidua -2,05 4,43 1,32 -4,27 

Celkem 
počet 318 284 313 187 

řádková % 29 26 28 17 

 

 

Tabulka č. 19 Různé formy zákazů – televize, koníčky, kamarádi  

n = 1103 Autoritativní Shovívavý Nevyhraněný Autoritářský 

Velmi často 

počet 22 12 13 29 

řádková % 29 16 17 38 

Adjustovaná rezidua 0,02 -2,06 -2,27 5,11 

Často 

počet 76 45 63 59 

řádková % 31 19 26 24 

Adjustovaná rezidua 0,95 -2,92 -0,99 3,45 

Občas 

počet 115 110 109 65 

řádková % 29 28 27 16 

Adjustovaná rezidua 0,00 1,04 -0,64 -0,44 

Zřídka  

počet 80 77 96 26 

řádková % 29 28 34 9 

Adjustovaná rezidua -0,07 0,82 2,54 -3,93 

Nikdy 

počet 25 40 33 8 

řádková % 24 38 31 8 

Adjustovaná rezidua -1,25 2,97 0,64 -2,71 

Celkem 
počet 318 284 314 187 

řádková % 29 26 28 17 
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IV. Závěr 

Cílem této práce bylo zmapovat styly rodičovské výchovy, které jsou v České republice ty-

pické, zjistit jaké typy rodičovské výchovy jsou v české společnosti nejvýraznější a porovnat 

aktuální výsledky s dosavadními teoriemi a studiemi na dané téma.  

Typologie, která se stala výchozí pro tuto prácí, teoreticky vycházela z poznatků americké 

autorky Diane Baumrinds [1966], která rodičovskou výchovu členila podle toho jak rodiče 

své potomky kontrolují na autoritativní, autoritářskou a shovívavou kontrolu. Tento teoretický 

základ byl v osmdesátých letech doplněn autory  Maccoby and Martins [Maccoby a Martins 

In.: Darling, Steinberger 1993], kteří vymezili čtyři typy rodičovské výchovy: autoritativní, 

autoritářský, shovívavý a zanedbávající. Další autoři toto vymezení různě obměňovali, jiným 

způsobem operacionalizovali, ale v zásadě se všichni shodli na obecném trendu autoritářské a 

zanedbávající výchovy jako výchovy negativní a autoritativní výchovy jako té, která by měla 

mít pozitivní vliv na děti a mládeže. Shovívavý rodičovský styl ve většině studií nevychází 

jako statisticky signifikantně diferencující.
37

 Podle dřívějších studií se potvrdila souvislost 

mezi stylem rodičovské výchovy a vývojem dítěte [mj. Baumrind 1972: In Darling a Stein-

berger 1993] a delikvencí mládeže [mj. Simson, Burt 2005, Hoeve et kol. 2009, Tansuree, 

Mukherjee 2011].   

Cílem využití výsledků obou výzkumů bylo podrobněji nahlédnout charakteristiky jednotli-

vých rodičovských stylů a sledovat styl rodičovské výchovy nejenom z pohledu dětí, ale i 

z pohledu dospělých (rodičů i potenciálních rodičů). Do určité míry rozdílná výchozí operaci-

onalizace se může stát námětem pro další zkoumání, kdy oba výzkumy přinášejí do nahlížení 

na složitou problematiku nové proměnné, které jsou důležité pro vymezení zkoumaného pro-

storu. Výzkum z roku 2011 doplnil proměnnou zkoumající nároky, které rodiče na dítě kla-

dou. V obou výzkumech ale například chybí proměnná, zkoumající znalosti aktivit dítěte - jak 

tráví svůj volný čas, která by byla také vhodným ukazatelem pro identifikaci rodičovského 

                                                 

 

 

37
 Tuto hypotézu do určité míry modifikují ve své studii španělští autoři García a Gracia [2009], kteří zjistili, že 

vhodnost rodičovského stylu souvisí s geografickými a tedy kulturními vlivy. Autoři ve své studii uvádějí, že 

autoritativní rodičovský styl je vhodný pro americko-západoevropskou společnost a pro jižní národy je spíše 

vhodnější styl shovívavý. 
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stylu výchovy. A také chybí proměnná, která by zkoumala čas, který rodiče s dětmi společně 

tráví [Podaná, Buriánek 2007 : 46].  

4.1 styl rodičovské výchovy definovaný dětmi a rodiči 

Autoritativní rodičovský styl je charakteristický vysokou mírou pozitivního rodičovství, tzn. 

vysoká míra podpory dítěte, rodiče používají vysvětlování, argumentaci a utěšování na místo 

fyzických trestů. Tito rodiče netrestají fyzicky své děti, děti jsou odměňovány za dobré cho-

vání, dobře odvedenou práci. Děti jsou autoritativními rodiči vychovávány konzistentně. Ná-

zor rodičů je pro děti, které jsou vychovávány autoritativně nejdůležitější.  

Dospělý, kteří by upřednostňovali autoritativní rodičovský styl, se staví proti fyzickému tres-

tání, běžný fyzický trest (facka apod.) ale pro ně přijatelný je. Lidé, kteří by upřednostňovali 

autoritativní rodičovský styl, spíše deklarují, že na dítě je vhodné klást vysoké nároky, záro-

veň by své děti spíše kontrolovali (kontrolují). Lidé, kteří vychovávají (by vychovávali) auto-

ritativně upřednostňují pozitivní formu rodičovství, tzn.: berou (by brali) ohled na názor dítě-

te, podporují (podporovali by) ho, upřednostňují konzistentní výchovu a vysvětlování svých 

výchovných metod. 

Autoritářský rodičovský styl charakterizuje nejnižší míra pozitivního rodičovství. Děti, které 

jsou vychovávány autoritářsky, jsou nejčastěji fyzicky trestány, rodiče je nejméně často od-

měňují, pokud udělají něco správně a dobře. 

Lidé, kteří vychovávají (by vychovávali) autoritářsky v nejmenší míře upřednostňují pozitivní 

rodičovství, nejčastěji by považovali za přijatelné své dítě fyzicky trestat a domnívají se, že 

děti je třeba kontrolovat (nedávat jim volnost). 

Pro děti, které jsou vychovávány shovívavě, je názor jejich rodičů nejčastěji v rámci klastrů 

nedůležitý. Lidé, kteří upřednostňují shovívavý rodičovský styl, kladou na své děti spíše men-

ší nároky, nejčastěji souhlasí s názorem, že děti by měly mít volnost a rodiče by je neměli 

kontrolovat. Nejčastěji odmítají všechny typy trestů (i běžných).  

4.2 podobnosti charakteristické pro jednotlivé styly výchovy 

Rodičů, kteří vychovávají autoritativně (nebo by vychovávali) je v obou souborech nejvíce, 

naopak autoritářský rodičovský styl je typický nejméně častěji.  
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Autoritativní rodiče jsou častěji vdaní, ženatí. Děti, které jsou vychovávány autoritativně, žijí 

častěji s oběma rodiči. Autoritářsky, jsou děti vychovávány častěji, pokud žijí s matkou a je-

jím partnerem, pokud dítě vychovává jen matka, pak jsou častěji vychovávány shovívavě.  

Výzkumy přinášejí zjištění, že struktura rodiny má vliv na vývoj rodiny, děti, které jsou vy-

chovávány jen jedním z rodičů, mají horší výsledky ve škole, více zdravotních a psychických 

problémů, a také jsou častěji delikventní [např. Matoušek 2003]. Dalo by se uvažovat, že ro-

diče po rozvodu (odchodu jednoho partnera) mají tendenci být k dítěti shovívaví a přicházejí-

cí nový rodič zase má tendenci se k dítěti častěji chovat autoritářsky (neví si s jeho projevy 

rady). 

Je důležité, že styl výchovy, který by lidé upřednostňovali, souvisí také s tím, jestli lidé mají 

děti nebo ne. Ti co děti mají (nebo by měli) jsou častěji autoritativními rodiči, bezdětní by 

vychovávali spíše shovívavě.  

4.3 srovnání na základě věkové kohorty 

Díky zkoumání toho, jak byli respondenti vychováváni v dětství, se nabízí možnost relativní-

ho porovnávání obou souborů skrze věkové kohorty. Dnešní nejmladší respondenti (18-29 let) 

by se dali uvažovat jako dětští respondenti z Plzně roku 1999 (tehdy žáci ve věku 14 – 17 let). 

Nejedná se sice o stejnou populaci ve smyslu reprezentativity České republiky, ale pouze 

obyvatel Plzeňského kraje, při sledování rozdílů mezi styly rodičovské výchovy v závislosti 

na kraji, z kterého respondent pochází, se žádné statisticky signifikantní rozdíly nepotvrdily.  

Respondenti z Aktéra 2012 se lišili v míře, jak byli trestáni v závislosti na věku. Mladší re-

spondenti byli trestáni méně často. Také se potvrdil do jisté míry přenos rodičovských praktik 

(v trestání), zjednodušeně řečeno, jak je dítě trestáno, tak pak má v dospělosti tendenci trestat. 

Mladší lidé, ti co byli vychováváni po revoluci, deklarují, že byli v dětství méně fyzicky tres-

táni, než starší generace, což také ukazuje nižší procento autoritářských rodičů v souboru 

z Plzně. Vyšší procento autoritářských rodičů ve výzkumu z Aktéra ukazuje na zastoupení 

rodičů, kteří vychovávali ještě v době komunismu. Je tedy možné usuzovat, že došlo k posunu 

v přístupu k výchově dětí po roce 1989 směrem od autoritářského stylu k autoritativnímu a 

shovívavému stylu výchovy. 
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4.4 souvislosti s vývojem dítěte a delikvencí mládeže 

Výsledky analýz výzkumu školní mládeže z roku 1999 potvrdily souvislost mezi stylem rodi-

čovské výchovy a delikvencí mládeže: Děti, které byly vychovávány autoritativně byly méně 

častěji delikventní než ty děti, které byly doma vychovávány autoritářsky. Také děti, které 

byly vychovávány shovívavě, byly méně častěji nedelikventní. Souvislost mezi stylem rodi-

čovské výchovy a postojem dětí k životu, k budoucnosti, k sobě samému i okolí, se v tomto 

výzkumu nepotvrdila.  
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