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Anotace: 

Daná bakalářská práce se zabývá partnerstvím a rodičovstvím. Jejím cílem je blíže 

představit tyto instituce v interdisciplinárních souvislostech (zejména z hlediska 

pedagogiky, psychologie, sociologie, ale i biologie, práva a filosofie) s důrazem na jejich 

současné proměny a význam pro osobnost dítěte i dospělého. Ukazuje též možné cesty 

prevence škodlivých následků ve vývoji dítěte prostřednictvím výchovy k partnerství a 

rodičovství a výchovy k psychické odolnosti. 
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Annotation: 

The thesis deals with the partnership and parenthood. Its goal is to introduce these 

institutions in interdisciplinary contexts (particularly in terms of pedagogy, psychology, 

sociology, as well as biology, law and philosophy), with emphasis on current changes and 

their importance for child and adult personality. It also reveals a possible way to prevent 

harmful effects on child development through partnership and parenting education and 

education for mental resilience. 
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ÚVOD 

Moje bakalářská práce má teoretický charakter, pojednává o partnerství a 

rodičovství. Jejím cílem je blíže představit tyto instituce v interdisciplinárních 

souvislostech (zejména z hlediska pedagogiky, psychologie, sociologie, ale i biologie, 

práva a filosofie) s důrazem na jejich současné proměny a význam pro osobnost dítěte i 

dospělého. Ukazuje též možné cesty prevence škodlivých následků ve vývoji dítěte 

prostřednictvím výchovy k partnerství a rodičovství a výchovy k psychické odolnosti. 

Prospěšnost a smysl takové podpory vidím v oblasti kvality života dítěte i rodičů, jejich 

pocitu štěstí a životní spokojenosti. Míru dopadu na celou společnost nedokážu 

odhadnout. O danou oblast se zajímám ze solidarity a z lásky k dítěti, k člověku. Přála 

bych si, aby tato práce získala funkci iniciace dalšího bádání, úvah, reflektování, ale také 

činů. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kdy první z nich představuje partnerský vztah 

jako základní kámen pro tvorbu rodinného prostředí jak z hlediska biologického, tak 

psychosociálního, poukazuje na rozličnost současných forem partnerství a možný význam 

výchovy k partnerství. Druhá kapitola mluví o základních funkcích rodiny, věnuje jí 

pozornost jako prostředí, které má často na člověka dalekosáhlý vliv, ukazuje, které 

skutečnosti mohou hrát roli ve funkčnosti rodiny, a charakterizuje rodinné prostředí 

z hlediska současných změn, kterými prochází.  Třetí kapitola je klíčová pro celé téma 

práce – věnuje se rodičovskému chování z biologického a psychosociálního pohledu, 

zejména výchově k rodičovství jako možné podpoře rodičů při výchově svých dětí. 

Poslední kapitola vrcholí poukázáním na možné škodlivé důsledky ve vývoji dítěte, 

způsobené nevhodným vlivem rodinného prostředí, a na psychickou odolnost jako možný 

protektivní faktor. 
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1. PARTNEŘI – ZÁKLAD RODINY 

„Již Aristotelés říká, že základem rodiny je přirozený ,přátelský‘ vztah mezi mužem 

a ženou, filia kata fysin, a že člověk je přirozeně určen pro život ve dvojicích, jež plodí 

děti, a to je něco podstatnějšího a závažnějšího než život v ostatních, například 

politických, vztazích“ (Aristoteles Graece, Éthikón Nikomacheión, Beroli 1831, 1162a16 

in Michálek, 1996, s. 71). Muž a žena jsou základem rodiny jak z hlediska biologického, 

tak psychosociálního. Z tohoto úhlu se chci nyní na partnerství podívat. 

 

1.1. Partnerský vztah 

Za hnací motor vzniku mezilidských vztahů vůbec můžeme považovat sociální 

potřebu afiliace (též afiliance) jako základní lidskou potřebu, silnou touhu vyhledávat a 

navazovat kontakty a vztahy s jinými lidmi. Jde o připojování se k druhým lidem, 

tendenci k sociálnímu kontaktu, vazbu na jiného člověka, družnost (Výrost, Slaměník, 

2008, s. 249; Nakonečný, 2009, s. 380). Vyskytuje se u každého, jen v různé míře. 

Vůbec nejmenší jednotku lidských sociálních vztahů a jakýsi model sociálního 

mikrokosmu představuje právě partnerský vztah (Tubbs, Mossová, 1991 in Nakonečný, 

2009, s. 319). Jde o tzv. (takzvanou) dyádu (skupinu tvořenou dvěma jedinci) (Hartl, 

Hartlová, 2000, s. 125). Můžeme říci, že partnerský vztah je nejdůležitější variantou 

intimního vztahu, v němž se člověk dokáže vzdát části své samostatné identity. Jde o 

velmi důležitý prostředek osobního rozvoje, který nás podněcuje k jasnější sebedefinici, 

pochopení sebe sama i k realizaci osobního potenciálu. „Partnerský vztah rozvíjí intimní 

oblasti lidské osobnosti, které se nemohou rozvinout jinak než prostřednictvím hlubší 

vazby“ (Vágnerová, 2008, s. 65). Koneckonců – úkolem časné dospělosti (rozumějme jí 

jako období přibližně od 20 do 30 let) je podle Eriksonovy teorie psychosociálního vývoje 

právě získání intimity proti izolaci. Zralé a realistické partnerství může být též 

důležitým zdrojem jistoty, bezpečí, může uspokojovat potřebu seberealizace, orientace a 

učení, autonomie i otevřené budoucnosti (Vágnerová, 2008, s. 75-76). Zejména 

partnerství, které uspokojuje potřebu citové jistoty, má dobré předpoklady stát se 

základem stabilnější prokreační rodiny (Vágnerová, 2008, s. 68). 

Obecnými znaky partnerského vztahu jsou symetričnost (jeho účastníci jsou si rovni) 

a komplementarita (vyplývá z rozdílů mezi muži a ženami, díky nimž se vzájemně 

doplňují a dodávají vztahu dynamiku) (Vágnerová, 2008, s. 65). 

R. J. Sternberg vytvořil teorii partnerského vztahu, v rámci níž rozlišuje tři základní 

komponenty (odtud triangulární teorie lásky). Jde o tzv. teplou komponentu – intimitu, 

horkou komponentu – vášeň a studenou komponentu – připoutání. Přítomnost intimity 



 
10 

ve vztahu znamená vzájemnou důvěru a respektování, pocit výlučnosti vztahu, sdílení 

budoucnosti (plánování), otevřenost a potřebu vzájemného poznání, potřebu častého 

kontaktu, blízkosti. Vášeň lze též charakterizovat jako milostnou touhu, zamilovanost či 

poblouznění, jež se ve vztahu projevuje okouzlením a touhou po partnerovi, jeho 

idealizací, obdivem i sexuální vášní. Poslední složku, připoutání neboli vazbu, závazek, 

můžeme chápat jako projev trvalosti vztahu. Vytváří se v průběhu času a je důsledkem 

společných zážitků, hodnot, řešení problémů i setrvačnosti či stereotypu (Nakonečný, 

2009, s. 368; Vágnerová, 2008, s. 66-67). 

Podle různých kombinací Sternbergových komponent se rozlišují různé druhy lásky: 

 

Tab. č. 1 Druhy lásky podle R. J. Sternberga 

Druh lásky Převažující komponenta 

zalíbení intimita 

zamilování vášeň 

osudová láska připoutání a vášeň 

družná láska intimita a připoutání 

romantická láska vášeň a intimita 

dovršená (plná) láska připoutání, vášeň, intimita 

 

Podíl daných komponent se mění s vývojem vztahu (na počátku převažuje vášnivá 

složka, teprve vazba je znakem určité stability vztahu a jeho spolehlivým základem, 

pokud je spojena s intimitou i jistou mírou citové vazby, vášně) (Vágnerová, 2008, s. 66-

67). Teorii dokresluje následující obrázek, který znázorňuje dané tři komponenty 

vytvářející trojúhelník (intimita a vazba jsou umístěny jako vzrůstající levá a pravá 

strana trojúhelníku, neboť s postupem času se jejich intenzita zvyšuje, a na místě 

základny1 je vášeň, která postupně opadá) (Nakonečný, 2009, s. 368): 

 

Obr. č. 1 Trojúhelníková teorie lásky 

 

                                                           
1 Budeme-li považovat vyobrazený trojúhelník za rovnostranný, je nutné podotknout, že u něj žádná 

základna neexistuje. Matematici nechť mi tedy prominou mé nepřesné názvosloví. 
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V naší kultuře2 jsou základními předpoklady navázání úzkého vztahu fyzická 

blízkost partnerů a jejich vzájemná atraktivita, tj. (to je) náklonnost, přitažlivost, šarm, 

sympatie, v oblasti fyzické, osobní i sexuální. O vzniku a vývoji dyadického 

(partnerského) vztahu existují různé teorie. U. Piontkowská (1976 in Nakonečný, 2009, 

s. 320-321) dělí vývoj vztahu do těchto fází: 

1. výběr partnera (vybíráme si takového, od něhož je možné očekávat nějaké 

odměny); 

2. tzv. vyjednávání a vzájemné prozkoumávání (bližší vzájemné poznávání, 

proces vzájemného přijímání a dávání, snaha dosáhnout co nejvyššího 

zisku); 

3. vytvoření závazků/závislosti (potřeba spravedlivého vyrovnání – zisků a 

výdajů); 

4. institucionalizace vztahu (vytvoření norem, které fungují jako sociální 

kontrola, regulují chování účastníků, vymezují hranice). 

U. Piontkowská tak chápe vztah jako fungování principu rovnováhy a kalkulace – 

vzájemnou výměnu výdajů a zisků. 

Z hlediska psychických vývojových zvláštností časné dospělosti popisuje vývoj 

partnerského vztahu M. Vágnerová (podle Vágnerová, 2008, s. 70-74): 

1. fází je období zamilovanosti a romantické lásky (též narcistická fáze), kdy 

se partneři vzájemně „oťukávají“, poznávají, obdivují, otevírá se prostor 

pro blízkost a důvěrnost. Významným prvkem tohoto období je idealizace 

druhého partnera, sebestylizace (přizpůsobení požadavkům protějšku), 

iluze ohledně očekávání ve vztahu, pocit výlučnosti („nikde na světě 

neexistuje nikdo tak úžasný/skvělý/dokonalý jako on/ona“), které mají 

funkci iniciace. Důsledkem těchto procesů může být vytvoření symbiotické 

vazby, která je společným základem pro další budování hlubšího vztahu. 

2. fáze je jakýmsi přechodným obdobím, kdy má-li vztah trvat dále, musí 

přejít v jinou kvalitu a být postaven na jiných základech než na kterých byl 

postaven v předchozí fázi. Fáze přechodu nastává s postupnou přibývající 

jistotou a zevšedněním či stereotypem ve vztahu, kdy se v důsledku toho 

začínají projevovat dosud potlačované názory, postoje, vlastnosti, potřeby 

apod. Proto je období přechodu typické nárůstem napětí a otevřením 

prostoru pro opětovné posouzení hodnot a kvality protějšku, zejm. těch, 

                                                           
2 V některých cizích kulturách je běžné, že o životním partnerovi rozhoduje rodina, např. s ohledem na 

ekonomické důvody, nikoli na míru vzájemné atraktivity obou partnerů (Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 85). 
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které jsou zásadní pro potenciální budoucí společný život. Výsledkem této 

fáze je buď rozchod3, nebo přechod do další fáze. 

3. fáze, období realistického vztahu, už je založena na intimitě, vazbě, 

vzájemných závazcích. Takováto varianta vztahu je jeho zralejší formou, 

neboť je založena na toleranci, respektování odlišností, solidaritě, 

ponechání určitého osobního prostoru, volnosti, svobody. Podíl racia 

v procesu hodnocení protějšku se tak rapidně zvýšil oproti prvotní fázi. 

Pokud se podaří dosáhnout páru této úrovně, má šanci stát se dobrým 

základem pro vznik a fungování manželství (či jiné varianty životního 

partnerství, např. konkubinátu). Vyústěním této fáze je tedy zralý 

partnerský vztah, láska manželská, která je „střízlivější, ale vytváří 

silnější vazbu na starost a péči o partnera. Podstatou plné lásky je životní 

partnerství, které má hluboké biologické kořeny (v rámci partnerství lze 

lépe pečovat o děti – evoluční strategie směřuje v tomto smyslu ke vzniku 

pevných svazků a vytváří ze sexuálních partnerů rodiče)“ (Nakonečný, 

2009, s. 369). 

Dosavadní uvedené teorie lze shrnout následujícím schématem, které znázorňuje 

vývoj dyadického vztahu (podle H. W. Bierhoffa, 1993 in Nakonečný, 2009, s. 322): 

 

Obr. č. 2 Průběh dyadické interakce 

 

                                                           
3 Problematické může být lpění na prvotní fázi, kdy takový člověk má představu, že postupné ztrácení 

počáteční euforie a okouzlení je chybné (syndrom Romea a Julie). Výsledkem tohoto syndromu může být 

neustálé navazování nových a nových vztahů, které nejsou schopny se transformovat do fáze realistického 

vztahu, a nejsou proto schopny stát se dlouhodobými vztahy (Vágnerová, 2008, s. 72-73). 
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Přestože atraktivita, prvotní okouzlení a euforie v realistickém, zralém vztahu 

opadají či opadly, pro přežití dlouhodobého vztahu je jejich částečná přítomnost nutná. 

Vztah je potřeba oživovat, sytit a udržovat. Vliv na trvalost partnerského svazku mají 

jak faktory biologické, tak osobnostní a sociální. V následujícím textu se budu omezovat 

pouze na oblast osobnostně sociální, neboť sama se domnívám, že je mnohem tvárnější, a 

otevírá tak člověku více možností, nežli faktory biologické, které mi připadají více strnulé 

a neměnné. 

Za stimulující a vztah udržující můžeme považovat např. projevy sympatie a lásky, 

úcty, obdivu, uznání, dále pomoc, vstřícnost, schopnost spolupráce, schopnost dosahovat 

kompromisu, ohleduplnost, zdvořilost, umění odpouštět, pozornost, věnování času, 

povzbuzování, podpora, péče o blaho druhého a další (Nakonečný, 2009, s. 339; Fanta, 

Šmolka, 1981, s. 20-21). Vhodnou inspirací může být v tomto ohledu tzv. pět jazyků lásky 

G. Chapmana (převzato z dokumentu Partnerské vztahy aneb Návod na přežití. Česká 

televize 2, 3.8.2010). Prvním jazykem jsou slova ujištění, náklonnost, projevy lásky, 

druhým pozornost a naslouchání, třetím přijímání a dávání darů, překonávání se, činy, 

čtvrtým skutky a služby, rozdělené role (vytvářející pocit „nejsem na to sám“, jdeme 

společně, tvoříme) a posledním, pátým jazykem, je fyzická náklonnost obou partnerů. 

Takovéto udržování partnerství vyžaduje značné úsilí, vůli a sebezapření4 obou 

partnerů. Významným způsobem k němu mohou přispívat i některé osobní vlastnosti. 

Obecně jde o upřímnost, důvěryhodnost, zodpovědnost, citovou vřelost, též zdraví, jistou 

míru inteligence, toleranci i smysl pro humor (Vágnerová, 2008, s. 79). U mužů má pak 

zvláštní význam úspěch, dominance, profesní a ekonomická kompetence, talent k zábavě, 

naproti tomu u žen na prvním místě fyzická atraktivita, erotická obratnost, afektivní a 

sociální kompetence, schopnost pro domácnost (Nakonečný, 2009, s. 361). Výběr těchto 

žádoucích vlastností má možný evoluční význam, a to s extrémním (oproti jiným 

živočichům) důrazem na tzv. rodičovské investice (např. silný a spolehlivý muž evokuje 

představu dobrého otce a ochranitele, žena s ideálními poměry prsou a boků zase dobrou 

matku). Z evolučního hlediska je pro ženy nejlepším partnerem muž, který přispěje 

kvalitními geny a od něhož lze očekávat, že poskytne ženě i dětem ochranu a materiální 

podporu. Ženy jsou tudíž geneticky predisponovány k tomu, aby si potencionálního otce 

svých dětí vybíraly zvláště pečlivě (Buss, 1994 in Plháková, 2003, s. 354). 

 

 

 

                                                           
4 To je možná důvod, proč může být dlouhodobé partnerství, vč. manželství, chápáno jako neatraktivní, 

přinášející více útrap, nežli užitku (Vágnerová, 2008, s. 74). 
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1.2. Současné formy partnerského soužití 

„Tradiční rodinná jednotka, obsahující otce, matku a jedno až tři děti, už v 

současnosti není všeobecnou normou“ (Fontana, 2003, s. 37). To vyplývá mj. i z nárůstu 

rozmanitosti podob partnerských svazků, které mají své důsledky pro výchovné 

podmínky. V této kapitole chci naznačit, které formy jsou pro výchovu dítěte vhodnější, 

které méně a čím. 

 

Manželství 

„Manželství patří mezi nejstarší sociální instituce v dějinách lidstva. Na základě 

židovsko-křesťanské tradice se rozvinul ideál striktně monogamního a trvalého 

partnerského soužití, které bylo považováno za svátost. ... Manželství znamená přijetí 

společensky vymezeného životního stylu dospělosti. Jeho uzavření je spojeno s rituálem, 

který přesně určuje počátek této fáze a potvrzuje pozitivní význam dané změny“ 

(Vágnerová, 2008, s. 88). 

Domnívám se, že rodinné společenství může fungovat stejně tak dobře u 

nesezdaných párů jako u manželů, resp. že manželství jako formální potvrzení 

partnerského svazku není nutnou podmínkou tvorby harmonického prostředí. Ještě 

jinými slovy – význam aktu uzavření manželství je, podle mě, pro dítě irelevantní (z 

hlediska jeho vývoje, ale z hlediska práv už by tomu bylo jinak). Ovšem nechci v žádném 

případě vyvolávat dojem, že mám v úmyslu odrazovat mladé lidi od vstupu do svazku 

manželského. Naopak. Myslím si, že manželství je pro rodinu ta nejvhodnější forma 

partnerského soužití. Jednak proto, že se jedná o oficiální stvrzení vztahu partnerů, čímž 

vzniká právní vztah se všemi náležitými právy a povinnostmi, což zakládá jistou míru 

ochrany vztahu mezi mužem a ženou, a tím i celé rodiny. Manželství má také dobré 

předpoklady k celkové stabilizaci vztahu, což je pro rodinnou atmosféru klíčové. 

„Harmonické manželství je základem uspokojivé rodinné situace a nejdůležitějším 

předpokladem dobré výchovy dětí“, resp. rodičovská kompetence je do značné míry 

závislá na úrovni manželské spokojenosti (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 177-178 a 

183). K tomu lze dodat, že jednou z důležitých oblastí, ve kterých by se měli partneři 

(manželé) shodnout, je právě výchova dětí (spolu se způsoby trávení volného času, mírou 

pracovního nasazení, představami o distribuci finančních prostředků, sexuálním 

soužitím i způsoby a četností stýkání s vlastními rodiči a další) (Novák, 2006, s. 59-61; 

Kratochvíl, 2009, s. 151-155; Kantor in Partnerské vztahy aneb Návod na přežití. Česká 

televize 2, 3.8.2010.). 
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Instituce manželství neztrácí v dnešní době svou cenu, podle názoru většiny 

populace je uzavření sňatku vhodné především tehdy, pokud lidé chtějí založit rodinu a 

vychovávat dítě (Chaloupková, Soukupová in Hamplová ed. et al., 2007, s. 47 in Pešková, 

2010, s. 41-42). Na druhou stranu – dle Českého statistického úřadu i podle 

Demografického informačního portálu (viz příloha č. 1) – sňatečnost stále klesá. Podle 

tohoto zjištění by pak vstupovalo v platnost spíše tvrzení, že „pro mladé dospělé není 

uzavření manželství aktuálně tak atraktivní, jako bylo dřív, např. v generaci jejich 

rodičů“ (Vágnerová, 2008, s. 90). 

 

Nesezdané soužití 

Též volné soužití, konkubinát nebo kohabitace je charakteristické tím, že daný pár 

sdílí obytné prostory, společně spolu hospodaří, partneři mezi sebou mají sexuální 

poměr, a zároveň manželství oficiálně neuzavřeli. Jde tak o svazek, který se v jistých 

ohledech manželství podobá, ačkoli nesezdané soužití je specifické tím, že si partneři 

ponechávají větší vzájemnou volnost (či nezávislost) a soustřeďují se na realizaci sebe 

sama (Vágnerová, 2008, s. 85; srov. Rabušic, 2001, s. 193 in Pešková, 2010, s. 44). 

Výskyt nesezdaných dvojic je relativně nízký, zejm. z důvodu nedostatku finančních 

prostředků k pořízení bytu, natož domu. Většina svobodných lidí (70 %) považuje 

„manželství na zkoušku“ za přínosnou předmanželskou zkušenost, kdy jen 7 % by ho 

preferovalo jako celoživotní formu partnerského soužití. Až 84 % plánuje později vstoupit 

s dosavadním partnerem do svazku manželského (Vymětalová, 2000 in Vágnerová, 2008, 

s. 86). Nesezdané soužití se netýká pouze mladých lidí, nejčastěji ve věku 21-26 let – 

snoubenců nebo těch, kteří zatím na manželství nepomýšlejí (berou si „oddychový čas“), 

ale též lidí rozvedených či ovdovělých, kteří si nepřejí uzavřít další manželství. Existuje 

tu i určitý počet lidí, kteří chápou konkubinát jako náhradu manželského svazku. Pak 

jde o postoj k partnerství, který je méně konvenční (Vágnerová, 2008, s. 86-87; Rabušic, 

2001, s. 197 in Pešková, 2010, s. 44-45). 

Za vhodné považuji zmínit též základní právní aspekty této partnerské alternativy. 

Český právní řád pojem nesezdané soužití nezná. Je mu přiznána mnohem menší 

ochrana než vztahu manželů. Vztahy partnerů, kteří spolu neuzavřeli manželství, ale 

bydlí spolu již minimálně jeden rok a dělí se i o společné finance, jsou upraveny podle 

občanského zákoníku, který mluví o společné domácnosti a osobě blízké. Pokud jde o 

vztahy k dítěti partnerů, jako dítěti narozenému mimo manželství, má stejné postavení 

jako dítě manželské a má mu být přiznána i stejná ochrana. Nesezdaný pár má též 

rodičovskou zodpovědnost vůči svému dítěti, neboť ta není vázána na uzavření sňatku 
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(Pešková, 2010, s. 45-46). Podle těchto ustanovení je sice možné cosi vymáhat po svém 

druhovi/družce, ale domnívám se, že v českých podmínkách to jde jen velmi obtížně. 

Možnými výhodami nesezdaného soužití může být např. určitá příprava na budoucí 

manželství (ačkoli to je diskutabilní, neboť bylo např. zjištěno, že dochází častěji k 

rozvodům, když spolu partneři před manželstvím žili), případný rozpad vztahu bez 

doprovodu právních překážek či získání času potřebného pro hlubší poznávání 

partnera/partnerky i sebe sama, a tak prodloužení doby na rozhodnutí o dalším 

pokračování vztahu (rozchod, sňatek atd.). M. Vágnerová píše, že se toto prodlužování 

času na rozhodnutí týká těch, kteří si nejsou jisti správností výběru partnera 

(Vágnerová, 2008, s. 86). Já se však domnívám, že touto správností si (bohužel) nejsme 

jisti nikdy. 

Nedostatky a problémy je možno vidět v celkové nedostatečné právní ochraně 

partnerů, kteří neuzavřeli sňatek, možné obtížnější dosažení stejně hluboké intimity 

jako v manželství, snadnější rozpad vztahu, jakož i nespokojenost vyplývající z nejistoty 

situace. Poslední skutečnost považuji za zcela zásadní pro případnou tvorbu rodinného 

prostředí, jelikož z tohoto hlediska mu zřejmě prospívat nebude. 

 

Singles 

Pojem singles vyplývá z anglického „single“, což znamená jediný, jeden, ale také 

svobodný nebo nezadaný. Slovem singles označujeme lidi, kteří žijí bez trvalého 

partnera. Patří mezi ně ti, kteří dosud žádného vhodného partnera nenalezli a tímto 

stavem trpí, ale také ti, kterým daný stav vyhovuje a chápou jej jako životní styl, plánují 

takto prožít celý život. Patří sem i lidé považující život bez partnera za dočasný stav, kdy 

trvalý vztah nebo manželství i rodičovství odkládají na pozdější dobu, neboť momentálně 

ho chápou jako omezující. Některým z nich zatím není jasné, zda chtějí celý život prožít 

sami, nebo s partnerem a svou rodinou („bije se ve mně láska a volnost“). Podobně jako u 

nesezdaných párů, i fenomén singles se netýká pouze mladých lidí, ale i rozvedených a 

ovdovělých, či těch, kteří nemohou uzavřít manželství (partnerství), neboť jim v tom 

brání přetrvávající psychická závislost na rodičích a neschopnost odpoutat se, choroba 

(tělesná, duševní) či náboženské přesvědčení (Vágnerová, 2008, s. 105-107; Tomášek, 

2003, s. 6 in Pešková, 2010, s. 47; Singles. Česká televize 2, 4.11.2008.). 

„Jedinec, který žije sám, je ve větší míře definován jinak než mezilidskými vztahy, 

např. svou profesí. Chybí mu určitá složka identity, ale na druhé straně si zachovává 

větší osobní i sociální autonomii. Takový styl života jej ve větší míře anonymizuje a 

leckdy vede až k izolaci. Je typický spíše pro obyvatele větších měst, ...“ (Vágnerová, 

2008, s. 105). Právě z důvodu velké pracovní vytíženosti a orientace na výkon nezbývá 
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těmto lidem často na partnerský vztah žádná energie: „To, co dělám, je natolik zavazující 

a náročné, že člověk nemá chuť, ani čas, řešit partnerské vztahy“ (Singles. Česká televize 

2, 4.11.2008.). Kromě toho, singles v hojné míře nejsou nikdy stále sami, neboť často 

holdují různým zábavám s vrstevníky apod., nebo experimentují v oblasti partnerských 

vztahů. Některé ale může k tomuto způsobu života dohnat jejich vlastní nedostačivost 

v oblasti sociálních dovedností. 

Možnými výhodami nesezdaného soužití může být např. podpora rozvoje určitých 

osobnostních vlastností a postojů, posílení sebevědomí, pocitu moci (kontroly) nad svým 

životem, pocitu soběstačnosti, schopnosti zvládat běžné životní zátěže, větší otevřenost 

novým zkušenostem (např. díky cestování), naděje na úspěchy v zaměstnání i jinde, 

získání času pro osobnostní dozrávání, ujasňování si své identity, budoucí směřování atd. 

(Vágnerová, 2008, s. 106-107). 

Nedostatky a problémy je možno vidět v tíživých pocitech osamocení (Eriksonovskou 

terminologií jde o nebezpečí izolace), v případných příliš vysokých (až nereálných) 

nárocích na svého budoucího partnera/partnerku (např. jeden mladý muž nevidí důvod 

vstupovat do vztahu, pokud nebude vědět, že s dotyčným nestráví celý život; stálo by ho 

to úbytek energie, aby své partnerce všechno dal a nakonec by vztah skončil; chce 

partnerku, která mu bude po všech směrech vyhovovat), jakož i promarnění příležitostí 

uzavřít manželství a založit rodinu. Nebezpečné může být vytvoření návyku, kdy se pro 

některé stane jejich vlastní pohodlí (rozumějme též egocentrismus) natolik opojné, že je 

pro ně v pozdější době stále obtížnější vztah navázat (či spíše dále udržovat) (Singles. 

Česká televize 2, 4.11.2008.). 

Dle Radimské a Tomáška se četnost těchto lidí blíží přibližně jedné šestině, neboli – 

většina lidí žije v párech (Radimská, Tomášek, 2003 in Vágnerová, 2008, s. 106). 

Domnívám se, že pro rodinu může být trend singles spíše nebezpečný. Vzhledem 

k tomu, že většina singles se považuje za přechodnou kategorii (tzn. (to znamená), že 

v budoucnu plánuje žít s trvalým partnerem, založit rodinu atd.), nehrozí zde ani tolik 

radikální pokles porodnosti, jako spíše potíže spojené s pozdním rodičovstvím, a to jak po 

stránce biologické, tak psychosociální (např. postoje k výchově ve zralejším věku). 

 

Registrované partnerství 

Krátce ještě zmiňme zatím nejméně početnou skupinu – homosexuální páry, které 

uzavřely registrované partnerství. To můžeme chápat jako určitou obdobu manželství, 

ačkoli registrované partnerství je okleštěno o mnohá práva, která manželům přiznána 

jsou. Podstatné pro nás je, že těmto párům je povoleno vychovávat děti. V současné době 

probíhá rozsáhlá společenská diskuse, zda je tato forma výchovného prostředí vhodná, či 
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zda není pro dítě škodlivá. Osobně nemám zatím na tuto problematiku zcela vyhraněný 

názor. Za největší výhodu považuji fakt, že homosexuální rodiče jsou schopni vytvořit 

stejně tak láskyplné a rozvojetvorné prostředí jako heterosexuálové. Za nevýhody je 

možno považovat absenci dvou základních archetypálních vzorů – mužského a ženského 

chování, ohrožení tradičního modelu rodiny, sníženou stabilitu homosexuálních vztahů, 

možnou šikanu a problematické začlenění ve vrstevnických skupinách těchto dětí, možné 

potíže s identitou (odkud jsem přišel? jak jsem se narodil? kdo jsou mí biologičtí rodiče?) 

či možný nevhodný vliv na budoucí fungování prokreační rodiny dětí homosexuálních 

rodičů (např. kvůli konfuzi genderových rolí) (podle http://soc.nidm.cz/data/2007/14-3.pdf 

a http://lgbt.poradna-prava.cz/clanky-zpravy-a-diplomove-prace/gay-a-lesbicke-rodicov-

stvi-287.html). 

Celkově můžeme shrnout, že výše uvedené alternativní formy (tedy mimomanželské 

typy soužití) jsou dnes společností více tolerovány než dříve. Zlomovým rokem v tomto 

ohledu může být chápán rok 1989. Podobně i já mám pocit, že dnešní trend směřující 

k větší volnosti, přiznání individuálním právům apod. může být jistou reakcí na minulý 

politický režim. Svou roli zde pravděpodobně hraje i dnešní důraz na individuální 

potřeby každého jedince i sociologický trend prodlužování období mládí (Balon in Singles. 

Česká televize 2, 4.11.2008.). 

Do budoucna se dá podle tohoto stavu předpokládat, že může docházet 

k masivnějším rozpadům rodin, nárůstu počtu dětí počatých mimo manželství, vzrůstu 

počtu neúplných, doplněných, možná i náhradních, rodin (podle Fontana, 2003, s. 37). 

 

1.3. Význam partnerství pro rodinný život 

Vzpomínáte na to, „jak vás strašily hádky a nedorozumění mezi vašimi rodiči, jak 

jste se jako děti v těchto situacích cítili – převládal možná pocit zodpovědnosti za to, že 

se zase hádají, nebo strach, že se tentokrát nesmíří, ale rozvedou. Nebo také, že se jejich 

hněv obrátí proti vám nebo vašim sourozencům. Mohlo vás taky trápit dlouhodobé dusno 

a mlčení, které panovalo mezi znesvářenými rodiči, možná jste je dokonce jako malí 

předškoláci tahali k sobě a nutili, aby si ,přece už dali pusu‘. Ano, děti touží po tom, aby 

viděly své rodiče také jako spokojené partnery“ (Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 83). 

To, co drží rodinu pohromadě (viz podkapitola 2.3. Faktory ovlivňující podobu a 

funkčnost rodiny) a dodává bezpečí a důvěru rodičům i dětem, je vzájemná spolehlivost 

rodičů. Podstatným dílem k ní přispívá jejich vzájemná věrnost (podle Eyrovi, 2007, s. 

85). Jde o to, aby se vztah nerozpadnul, ale také o to, aby rodiče svým pevným svazkem 

kladně ovlivňovali rodinné klima. U dětí je přirozené, že chtějí mít rády oba rodiče – 

http://soc.nidm.cz/data/2007/14-3.pdf
http://lgbt.poradna-prava.cz/clanky-zpravy-a-diplomove-prace/gay-a-lesbicke-rodicov-stvi-287.html
http://lgbt.poradna-prava.cz/clanky-zpravy-a-diplomove-prace/gay-a-lesbicke-rodicov-stvi-287.html
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představují jejich identitu, kořeny, ze kterých vyrůstají (Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 

97). „... občasné konflikty a napětí v rodině nemají na dítě tak nepříznivý vliv, jak by se 

mohlo zdát, ovšem za předpokladu, že dítě má primární zážitek a poznatek, že tito ,jeho‘ 

lidé patří k sobě a mají se rádi“ (Matějček, 1994, s. 17 in Pešková, 2010, s. 24). 

Nepříznivě působí na děti pocit, že vztah jeho rodičů je ohrožen, neboť tím je ohrožena i 

soudržnost rodiny. Navíc „některé formy rodičovského konfliktu (například ty, které se 

posléze konstruktivní cestou vyřeší a dojde k emocionálnímu smíření rodičů zřetelnému 

pro dítě) jsou dokonce pro dítě a vývoj jeho sociálních kompetencí nesmírně důležité“ 

(Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 92). 

Svým vztahem partneři v rodině také částečně formují základy budoucí rodiny svých 

dětí; jsou vzorem, který může dítě napodobit. „Oba rodiče se také stávají představiteli 

možného partnerského vztahu, který dítě od první chvíle svého života sleduje a na 

kterém se samo učí tomu, jak takový vztah vypadá, jaká jsou pravidla jeho fungování. 

Nejen, že z jeho existence čerpá samo jistotu pro své první kroky ve společnosti, ale jeho 

sledováním se samo učí řešení konfliktů a napětí v partnerském nebo jakémkoliv 

mezilidském vztahu. Z tohoto pohledu existence úplné harmonické rodiny může ulehčit 

dítěti jeho pozdější orientaci ve světě dospělých i v jeho soukromém partnerském životě“ 

(Kraus, Poláčková, 2001, s. 81-82). 

Život nám ale přináší různé tíživé a náročné, krizové či mezní situace, proto se, 

navzdory našemu veškerému úsilí, může stát, že se nedaří udržovat příznivou rodinnou 

atmosféru nebo že se vztah dokonce rozpadne (dnes takto dopadá polovina párů, které se 

vydají manželskou cestou). Není mým úmyslem se nyní podrobněji zabývat dopadem 

rozvodu na dítě a žádoucím i nežádoucím chováním rodičů k sobě i dítěti po rozvodu, 

přesto shrňme jednoduše rozdíly mezi partnerstvím a rodičovstvím: partnerství je 

zrušitelné, ale rodičovství je doživotní! Když už je rozvod nevyhnutelný a musí přijít, 

rozejděme se se svým partnerem/partnerkou, ale (pokud je to možné) zůstaňme rodiči, 

neosočujme se navzájem, nezneucťujme se. Nejedná se o procházku růžovým sadem, 

naopak jde o velmi trnitou cestu s mnoha překážkami, jejichž překonání vyžaduje jistou 

míru osobnostní zralosti i velkou dávku sebeovládání. Důsledkem rozpadu původního 

partnerského vztahu je vznik buď neúplných, nebo doplněných rodin, ale také třeba 

nutnost předat dítě do náhradní rodiny, nebo ústavní péče. Ty nemusí mít nutně 

negativní vliv na dítě, nýbrž nesou v sobě mnohem větší množství rizik, než které se 

mohou pojit s úplnými rodinami (srov. Márová, Matějček, Radvanová, 1975, s. 69 in 

Pešková, 2010, s. 58). 
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Proto výchova k partnerství. Neočekávejme jistý úspěch a dosažení nepřetržitého 

pocitu štěstí, ale zkusme předcházet přítomnosti výše uvedených rizik do té míry, do jaké 

nám to umožňují naše síly nebo jiné hranice, které nejsme schopni ovlivnit. 

 

1.4. Výchova k partnerství 

Vraťme se nyní krátce k podkapitole 1.1. Partnerský vztah, kde jsme konstatovali, 

že je to právě zralé a realistické partnerství, které může být důležitým zdrojem jistoty, 

bezpečí a dalších potřeb. Především je ale dobrým základem pro plnění rodičovství, 

protože trvalý vztah je založen na mnohem pevnějších základech než např. u párů 

čerstvě zamilovaných. Víme také, že takovýto vztah je nutné sytit a udržovat různými 

mechanismy, k čemuž jsou zapotřebí jisté vlastnosti a dovednosti. Výchovu k partnerství 

proto chápu jako tři klíčové cesty: 

1. formování sociopsychických dispozic v průběhu celého našeho 

ontogenetického vývoje, např. vlivem prostředí a výchovy může dojít 

k utváření chorobně žárlivého jedince, kdy mu tato jeho přehnaná žárlivost 

bude v pozdějším životě bránit udržovat partnerský vztah v relativní 

harmonii (podrobněji oddíl 3.2.1. Ontogenetický vývoj a formování 

osobnosti rodiče); 

2. utváření vhodných vlastností a dovedností (či dnešní pedagogickou 

terminologií též kompetencí), které podporují dlouhodobý, relativně 

harmonický vztah, např. by šlo o rozvoj v oblasti sebepoznání, 

sebeovládání, komunikačních dovedností, řešení konfliktů, kreativity, 

kooperace, kompetice (v duchu osobnostně sociální výchovy); 

3. výběr partnera (jemuž dále věnuji samostatnou pasáž). 

Podrobněji se věnuji dané tematice v rámci podkapitoly 3.2. Vnější vlivy působící na 

rodičovské chování. 

 

1.4.1. Výběr partnera 

Fáze výběru partnera je přelomová ve dvou aspektech: s ohledem na průběh 

(vývojová stadia) heterosexuálního vývoje5 jde o závěrečné stadium, na druhou stranu 

volbou našeho protějšku zahajujeme vznik a vývoj partnerského vztahu, ale zároveň i 

volbu možného budoucího otce či matky. „Z hlediska prevence poruch manželského 

soužití je třeba věnovat otázkám výběru partnera pozornost i z toho důvodu, že následky 

                                                           
5 1. fáze: setkávací aktivita v rámci identických sexuálních skupin, 2. fáze: setkávací aktivita v rámci 

heterosexuálních skupin, 3. fáze: první schůzky a chození spolu, 4. fáze: první lásky a dvoření a 5. fáze: volba 

partnera (Hargašová, Novák, 2007, s. 39). 
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nešťastného výběru se v budoucnosti napravují jen velmi obtížně, často nejen na úkor 

obou partnerů, ale ve většině případů i jejich nezletilých dětí“ (Fanta, Šmolka, 1981, s. 

14). Proto kladu na výběr partnera takový důraz. 

Většina lidí si partnera vybírá v prvním kontaktu převážně emotivně, ale „úspěšný 

výběr partnera předpokládá vždy kombinaci výběru emocionálního a racionálního“ 

(Vágnerová, 2008, s. 78; Fanta, Šmolka, 1981, s. 15). Volbu partnera celkově ovlivňuje 

ohromné množství činitelů. Z tohoto důvodu existují o výběru partnera rozličné teorie. 

Namísto nich nyní krátce představme spíše obecné principy, které se uplatňují při 

partnerském výběru. 

Všeobecně vyhledáváme většinou takového partnera, který by naplnil naše 

očekávání a potřeby, osobní štěstí, vytvářel harmonii. Vycházíme při tom i z vlastního 

sebehodnocení, ze své hodnotové orientace, z dosavadních zkušeností – z rodiny (viz 

níže), později i z předchozích partnerských vztahů aj. (Vágnerová, 2008, s. 77). 

Tomu plně vyhovují dva základní principy výběru, který probíhá na základě 

podobnosti a komplementarity zároveň. Motivace výběru na základě podobnosti se zdá 

být pochopitelná, neboť partneři, kteří se shodují v klíčových hodnotách, názorech, 

postojích, inteligenci atd. mají předpoklady, že budou spokojenější, protože budou mít 

pravděpodobně méně příležitostí dostat se do konfliktu a řešit nepříjemné rozpory. 

Uplatňuje se zde tedy jeden ze základních principů motivace – princip hédonismu. 

Naopak komplementarita přináší do vztahu jiné kvality. Jednak určitou dynamiku 

vyplývající ze samotných odlišností mezi pohlavími, jednak vzájemné doplnění se 

v daných slabinách každého z jedinců. Konkrétně jde pak o vhodné kombinace 

dominantního a submisivního partnera, labilního a pasivního, extravertního a 

introvertního apod. Komplementarita tak může facilitovat kooperaci jako jednu ze 

základních dimenzí interpersonální interakce. Chápu ji tak jako druhý ze základních 

principů motivace, a to princip homeostázy (Vágnerová, 2008, s. 80-81; Nakonečný, 2009, 

s. 343; Nakonečný, 1998, s. 485). 

Už jsem se na jiném místě v této práci zmiňovala o určitých žádoucích, či spíše 

výhodných, vlastnostech a také dovednostech, které mohou podporovat spokojenost ve 

vztahu. K. Fanta a P. Šmolka (1981, s. 14-21; Šmolka, 2005, s. 5) nabízí několik oblastí, 

ze kterých je při výběru partnera vhodné vycházet. Jde o tyto okruhy: 

1. fyzická přitažlivost (určitá míra vzájemného zalíbení je nutná, zároveň 

musí být podpořeno duševním zalíbením); 

2. temperament (mít na vědomí, že jde o málo měnlivou složku osobnosti a 

s postupem věku se spíše zvýrazňuje, pro trvalejší soužití mají 

pochopitelně snadnější pozici jedinci se stabilním temperamentem); 
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3. charakterové rysy (v některých je nutná spíše shoda, v jiných spíše 

vzájemné doplnění); 

4. emocionální vazba (nedostatečná citová vazba může ohrožovat vztah stejně 

silně jako nadměrná citová závislost); 

5. zájmy, hodnoty, postoje (shodné zájmy mohou do vztahu přinášet společné 

zážitky, odlišné zájmy nové podněty); 

6. věkový rozdíl (přiměřený); 

7. vzdělání (relativně vyrovnané); 

8. inteligence (zda a jakým způsobem se dokáží vyrovnat s každodenními 

problémy, jde spíše o aspekty praktické inteligence); 

9. aspirace (reálné); 

10. rodinné zázemí (dalekosáhlý vliv; jinde se jím zabývám podrobněji). 

Můžeme konstatovat, že existují lidé, které ale můžeme pro jejich vlastnosti, postoje 

nebo třeba intelekt, označit za partnery nevhodné pro jakýkoliv vztah, jelikož mají 

všeobecné předpoklady ho komplikovat. Raději bych však na tomto místě mluvila o 

partnerech rizikových či riskantních, neboť zvládneme-li „koroze párového soužití, jsem 

schopen žít v trvalém svazku s každým typem normálního muže či ženy“ (Plzák, 2006, s. 

175). V populaci jich je přibližně 10-15 % (Šmolka, 2005, s. 71). Takovými partnery a 

partnerkami mohou být lidé, kterým chybí většina výše uvedených předpokladů, dále 

alkoholici, gambleři či hazardéři, hysterické osoby (např. hospodyně tyran), agresivní 

asociálové, chorobní žárlivci, nezdrženliví, lenochové a nepořádníci, tvrdohlavě 

neústupní, psychopati, přecitlivělí, silně neurotičtí, sobečtí, leniví, autoritářští aj. (podle 

Plzák, 2006, s. 161-190; Fanta, Šmolka, 1981, s. 21). 

Můžeme být přesvědčeni, že svého partnera dokonale známe a že on je opravdu ten 

„pravý“, se kterým chceme prožít svůj život, mít děti atd. Nesmíme ale zapomínat na to, 

že během života se měníme my sami i partnerova osobnost a může se stát leccos 

neočekávaného, co zcela zvrátí náš budoucí životní běh. Proto nepřeceňujme prosím 

možnosti takovéto výchovy k partnerství, ale zkusme ji respektovat. 
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2. RODINA 

Jen stěží si umím představit téma mé práce bez jediné zmínky o rodině. Smyslem 

této kapitoly je připomenout, že rodina plní určité funkce, a to nejenom ve vztahu 

k jedinci, ale k celé společnosti. Chce nastínit proměny těchto funkcí, připomenout 

individuální i celospolečenský význam rodinného prostředí, zamyslet se nad faktory, 

které ovlivňují podobu a funkčnost rodiny. To vše v kontextu společenských změn, pod 

jejichž vlivem dochází i k celkovým změnám v rodinném soužití. 

Vymezit pojem rodina je obtížný úkol. Stojí totiž v centru zájmů mnoha odborníků 

(sociologů, pedagogů, psychologů, právníků, ale také demografů nebo historiků), a tak na 

ni existuje mnoho různých pohledů. Dosažení jednotné a obecně přijímané definice je 

proto nesmírně obtížná a složitá záležitost. 

Pro účely této práce vybírám definice dvě. Jednu od J. Langmeiera a M. Kňourkové, 

která se mi jeví vcelku stručná a výstižná a zní: „Rodina je institucionalizovanou 

biosociální skupinou, která vzniká při nejmenším ze dvou členů odlišného pohlaví, mezi 

nimiž neexistují pokrevní pouta, a z jejich dětí“ (Šulová in Výrost, Slaměník, 1998, s. 

304). V tomto vymezení je tak zdůrazněno, že rodina je (nejstarší) institucí, resp. 

skupinou (tzn. závazným systémem uspořádání a pravidel soužití); rodina nejsou dva 

(tzn. pouze pár) – tím však uvažuje nejenom o rodině nukleární, ale i o rodině širší; 

upozorňuje též na potřebu mužského i ženského vzoru (aneb „pozor na experimentování 

v oblasti homosexuálního rodičovství“). Danou definici bych rozšířila z charakteristiky 

„biosociální“ na „biopsychosociální“, protože rodina je nejenom biologickou a sociální 

jednotkou (probíhají v ní procesy rozmnožování, mezi členy existují určité vztahy, 

vykazuje charakter sociální skupiny atd.), ale také „psycho“ jednotkou (svou roli hrají i 

osobnostní faktory jednotlivých členů rodiny, emoční zázemí, „atmosféra“ rodiny apod.). 

Protože výše uvedená definice nepokrývá znaky rodin neúplných, doplněných či 

náhradních, volím ještě jednu definici, u níž se domnívám, že tyto nedostatky pokrývá. 

Ta zní: Rodina je nejstarší společenská instituce; plní socializační, ekonomické, sexuálně-

regulační, reprodukční a další funkce; vytváří určité emocionální klima, formuje 

interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu (Sobotková, 

2001, De Singly, 1999 in Průcha, Walterová, Mareš, 2008, s. 202). 

 

2.1. Funkce rodiny 

Rodina plní hned několik funkcí – jednak vzhledem ke společnosti, jednak k jedinci 

(viz níže – Tab. č. 2 Význam rodinných funkcí pro jedince a společnost). V českém 

prostředí se tradičně rozlišují čtyři základní funkce rodiny, a to: biologická (reprodukční), 
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materiální (ekonomická), emocionální (psychologická) a socializační (výchovně-

vzdělávací) funkce. Mým nynějším záměrem je stručně tyto funkce představit. 

S ohledem na nesmírnou dynamičnost rodinného systému, je pochopitelné, že se 

rodinné funkce v průběhu času mění. Stojím tedy před dalším aktuálním úkolem, a to 

nastínit, kterými společenskými proměnami rodina nyní prochází. 

 

Tab. č. 2 Význam rodinných funkcí pro jedince a společnost 

Funkce Význam pro jedince Význam pro společnost 

biologická 
„dar života“ či uspokojení potřeby 

zplodit potomstvo 

reprodukce obyvatelstva, 

zachování rodu 

ekonomická přežití členů rodiny 

(výrobní a) spotřební jednotka 

jako součást ekonomického 

koloběhu 

emocionální potřeba jistoty a bezpečí 
zázemí sociálních kontaktů 

jedince ve společnosti 

socializační začlenění jedince do společnosti 
zachování kontinuity společnosti 

(vč. kultury) 

 

Rodina byla po staletí místem legitimity sexuálních vztahů, z níž vyplývá právě její 

funkce biologická či reprodukční. Ta zajišťuje plození potomstva, tedy zachování lidského 

rodu, ačkoli dnes už není pro reprodukci bezpodmínečně nutná (umělé oplodnění apod.). 

V tomto smyslu měla na tuto úlohu rodiny obrovský vliv tzv. sexuální revoluce 

v šedesátých letech dvacátého století, ale také nástup antikoncepce a v důsledku toho 

dnes již (většinou) běžně přijímaná předmanželská sexuální zkušenost partnerů. 

Nezanedbatelnými jevy jsou klesající porodnost, trend singles, odkládání sňatků, 

odkládání rodičovství, růst počtu dětí narozených mimo manželství, ale také 

experimenty v oblasti reprodukce (umělé oplodnění ženy, žena-nositelka cizího vajíčka, 

žena-dárkyně vajíčka jiné nositelce, v budoucnu možná klonování) atd. (Šulová in Výrost, 

Slaměník, 1998, s. 326) 

Ekonomická funkce rodiny bývávala funkcí nejvýznamnější. Spočívá především 

v zajišťování stravy, bydlení, oděvu, peněz, přerozdělení úkolů (dělba práce), zkrátka 

produkci statků nutných pro život svých členů. Změny materiální funkce jsou asi 

nejvýraznější v oblasti dělby práce – např. děti již nepracují společně s rodiči na poli, 

dále v souvislosti s demokratizací mužské a ženské role dnes čím dál častěji nacházíme 

dvoukariérová manželství, nároky ohledně pracovního procesu se stále zvyšují. 

V důsledku toho dochází mj. k institucionalizaci výchovy, což celkově znamená 

především méně společně stráveného času rodičů a jejich dětí, vznik celých agentur 

zajišťujících hlídání dětí třetími osobami, „odkládání“ těžce nemocných, starých či 

umírajících do ústavů a další. 
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Domnívám se, že funkce emocionální, kterou bychom také mohli nazvat 

psychologickou, je funkcí nenahraditelnou a v současnosti její význam spíše narůstá (viz 

dále o postmoderním ladění dnešní doby v kapitole 2.4. Změny rodinného soužití). 

Emocionální funkcí by se v rodině měly zajišťovat potřeby bezpečí, jistoty, určitého 

zázemí, sounáležitosti, „zakotvení“ – domova jako „úkrytu“ před ostatním světem. 

V tomto smyslu by měla být rodina místem, kde je člověk bezvýhradně přijímán, 

podporován, místem, kde nalézá klid, uvolnění, porozumění. Potřeba vztahovat se 

k něčemu trvalému, jistému, nerecipročnímu patří mezi základní psychické potřeby 

každého z nás. Tím je dána důležitost adekvátního plnění této funkce (Šulová in 

Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011, s. 111). „Význam emočního základu rodiny byl 

posilován takovými akty, jakými byly zákaz dětské práce, povinná školní docházka, 

legální ochrana dětí a mládeže před negativními vlivy. Jimi se totiž měnila i pozice 

dítěte. Z ,malého dospělého‘, který se co nejdříve zapojoval do rodinného hospodářství, se 

stával objekt péče, ochrany a lásky“ (Havlík in Havlík, Koťa, 2002, s. 71). Právě oblast 

emoční je tou, která nás může nejvíce zraňovat! (Šulová in Výrost, Slaměník, 1998, s. 

327). 

Prostřednictvím socializačně-výchovné funkce6 se dítě začleňuje do společnosti, učí 

se chápat sociální souvislosti života, kulturu, vč. (včetně) norem, hodnot a mnoho 

dalšího. V tomto směru rodina zásadním způsobem ovlivňuje životy svých dětí, ale také 

dospělých členů rodiny. Má též svůj význam celospolečenský (viz dále). 

Rodina je vůbec původním místem výchovy (Michálek, 1996, s. 72). To ona od 

pradávna plnila funkci výchovně-vzdělávací. Někteří francouzští autoři uvádějí, že 

v důsledku zavedení povinné školní docházky se tato její funkce přenesla spíše na školu, 

a rodina tak ztratila svůj monopol na výchovu a vzdělávání (Pourtois, Barras, Nimal, 

2001, s. 19). Kromě toho může být dnes rodina v tomto jejím poslání oslabena např. 

rozporuplným působením různých socializačních činitelů (rodina vs. [versus] škola, 

rodina vs. masmédia atd.). Bez významu nejsou ale ani proměny mužské a ženské role 

coby otce a matky (muž již není bezpodmínečně hlavou rodiny, ženy se emancipují, ...). 

Ty mají zpětně vliv na proces identifikace dítěte s těmito vzory. S  proměnou těchto rolí 

souvisí také širší společenské změny týkající se vyšší zaměstnanosti rodičů (připomínám 

existenci tzv. dvoukariérových rodin, kde jsou oba rodiče plně zaměstnaní). Změnily se 

ale také výchovné styly v rodině7 směrem ke slabšímu výchovnému vedení (řízení) a 

                                                           
6 Já bych tuto funkci nazvala spíše funkcí rozvojetvornou, neboť pojmenování „socializačně-výchovná“ může 

evokovat dojem, že je zaměřena pouze na děti. 
7 Zájemce odkazuji k podrobnějšímu studiu: GILLERNOVÁ, I. Změny rodičovských stylů výchovy v české 

rodině. In GILLERNOVÁ, I.; KEBZA, V.; RYMEŠ, M. a kol. Psychologické aspekty změn v české společnosti 
: Člověk na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Praha : Grada, 2011. s. 121-134. ISBN 978-80-247-2798-1. 
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k přiznání větší volnosti, právům, autonomii dítěte. To, co znesnadňuje dostatečné 

plnění socializačně-výchovné funkce, je mj. i současná míra rozvodovosti. 

Pozice rodiny tak není dnes v mnohých ohledech vůbec jednoduchá. V různých 

ohledech jsou na ni kladeny příliš vysoké nároky, kterým není s to dostát. Nejenom 

z tohoto důvodu je velice důležitá právě podpora rodiny, resp. rodičů. V této práci se chci 

zamyslet nad způsoby, metodami, jak tuto podporu rodinám efektivně přinášet. Zároveň 

je však užitečné mít na vědomí, že neexistuje taková rodina, kde by všechno stoprocentně 

fungovalo, ale čím účinněji jsou dané funkce plněny, tím vyváženější je celý rodinný 

systém, což je žádoucí pro všechny jeho členy. 

 

2.2. Význam rodiny 

Význam a smysl rodiny můžeme rozlišovat jednak vzhledem k jejím členům 

(hovořme zvlášť o významu pro dítě a pro dospělé členy rodiny, neboli o významu rodiny 

orientační a prokreační), jednak pro celou společnost. Začněme významem rodiny pro 

dítě. 

Na prvním místě je nezbytné říci, že rodina není jediná, která ovlivňuje dítě 

v utváření jeho osobnosti. Má však „na začátku jeho života výsadní postavení“ (Matějček, 

1994, s. 16 in Pešková, 2010, s. 25). Touto její unikátní pozicí je také řečeno, že jsou to 

právě rodiče, kdo jsou našimi prvními vychovateli, a dovolím si říci, že pro většinu také 

vychovateli nejdůležitějšími. Podobně se vyjadřuje i V. Mertin: „Nejvýznamnější 

výchovné a vzdělávací prostředí poskytují dítěti rodiče; přes řadu pokusů jsme zatím 

nevymysleli lepší“ (2011, s. 10). 

O celkových vlivech působících na utváření osobnosti se vyjadřuje B. Blížkovský 

(1997, s. 32): 
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Obr. č. 3 Přehled faktorů působících na utváření osobnosti 

 

 

Domnívám se, že význam rodiny pro dítě je dán především jejím bezprostředním 

(přímým) a také relativně trvalým působením; v dětství je v podstatě nemožné se 

z tohoto prostředí jakkoli vymanit. V rodině se tvoří vlastnosti osobnosti, postoje, názory, 

vztah k sobě samému (sebeúcta, sebedůvěra, sebevědomí, sebepojetí apod.), k ostatním 

lidem (mám/nemám lidi rád), ke světu (spíše dobrý nebo zlý, bezpečný nebo ne, alespoň 

částečně předvídatelný nebo chaotický), jehož zjednodušený model rodina představuje. 

Získáváme v ní vůbec první, mnohdy zcela zásadní, zkušenosti se světem – tzv. 

zkušenosti bazální. Právě tím je charakteristická tzv. rodina orientační (původní). Z. He-

lus (1984, s. 106-111) píše, že: 

1. tyto zkušenosti na nás dopadají plnou vahou, nelze je nějak zlehčit či 

relativizovat, nelze k nim zaujmout odstup, a tak jaksi zmírnit jejich 

náraz; 

2. navozují v nás chování vyvolávající v okolí takové reakce, které tuto 

prvopočáteční zkušenost upevní a základní zkušenosti z rodiny se tak 

zobecňují, generalizují; 

3. úzce se pojí s uspokojováním základních životních potřeb; 

4. pojí se s tzv. kritickými vývojovými fázemi (podrobněji v kapitole 3.2.1. 

Ontogenetický vývoj a formování osobnosti rodiče). 
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Proto „zodpovědnost rodičů za to, co se odehraje v duši malého dítěte, ale i za 

dalekosáhlé důsledky, které to má pro jeho budoucnost, je vskutku nesmírná.“ Rodina 

tak pro dítě znamená šanci, dobrodiní, ale také ohrožení či neštěstí (Helus, 2004, s. 219). 

V rodinném prostředí též probíhá primární socializace, v rámci které jsou nám 

předávány normy, hodnoty dané společnosti, kulturní vzorce jako jsou tradice, zvyky, 

mravy, zákony, tabu atd. Orientační rodina působí jako model k napodobování, 

identifikování; v tomto ohledu má nesmírný význam sociální učení. Nejenom tím je 

rodina pro dítě nenahraditelná. 

O významu rodiny pro její dospělé členy (omezme se na rodičovský pár) uvažujme, 

pro lepší orientaci, vzhledem k rodině orientační a rodině prokreační (reprodukční), tj. 

takové, kterou my sami v dospělosti zakládáme. Podstata vztahu orientační a prokreační 

rodiny spočívá v přenosu našich zkušeností z původní rodiny, z té, kde jsme vyrůstali, do 

rodiny prokreační, kterou sami tvoříme. Jde o tzv. transgenerační přenos. Je pravda, že 

v dospělosti máme tendenci opakovat totéž, co dělali naše rodiče, ale případně také 

tendenci vyvarovat se tomu a snažit se o pravý opak. Nutno tedy podotknout, že toto 

pravidlo o transgeneračním přenosu zkušeností do svých vlastních rodin rozhodně není 

žádoucí brát absolutně. Žijí mezi námi lidé, kteří pocházejí z problematických rodin, ale 

jejich vlastní rodina se už s vážnějšími problémy nepotýká. „... nelze předpokládat, že 

psychicky zdravý jedinec pochází ze zdravé rodiny – to dokládá mnoho studií o 

resilientních jedincích, kteří vyšli z velmi nepříznivých, patologických rodinných 

podmínek“ (Sobotková, 2001, s. 39). Můžeme diskutovat, čím je to způsobeno. Osobně 

bych se stavila za psychickou odolnost konkrétního daného jedince, jeho vůli, schopnosti, 

... Uvědomme si ale, že 70 % lidí, s nimiž rodiče v dětství nezacházeli přiměřeným 

způsobem, mělo sklon chovat se podobně (Culbertson a Schellenbach, 1992, in 

Vágnerová, 2004, s. 592). Uvažme též, že ti, kterým původní rodina život spíše 

zkomplikovala, musí pravděpodobně vyvinout dvakrát (možná vícekrát) větší úsilí na 

získávání své rovnováhy či na tvorbu harmonické rodiny. Zároveň je velmi důležité mít 

na paměti, že existují i takové děti, které nejsou takto silné a odolné, jsou úzkostlivější, 

citlivější, vnímavější, a u takových může (a opět také nemusí) nevhodný přístup zanechat 

trvalé následky (včetně dispozic pro výkon rodičovské role)! 

Prokreační rodina má svůj osobní význam, který můžeme odvodit z některých 

sociálních rolí, které dospělí v rodině hrají, a ze základních rodinných funkcí. Ve velmi 

hrubých rysech jde o: naplnění generativity jako podstatného vývojového úkolu (srov. 

Eriksonova teorie psychosociálního vývoje8), naplnění intimity, zajištění bydlení, tvorba 

                                                           
8 ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha : Argo, 2002. ISBN 80-7203-380-8. 
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ekonomického zázemí, potřeba bezpečí, lásky, otevřené budoucnosti, potřeba 

k něčemu/někomu se vztahovat (afiliace), sounáležitost, potřeba o někoho pečovat, 

někoho ochraňovat, být prospěšný, vyšší sociální prestiž související s výkonem 

manželské a rodičovské role přinášející uspokojení potřeby úcty, seberealizace, celkový 

rozvoj osobnosti (identita, sebepojetí, ...), životní spokojenost, ale také třeba naplnění 

životního smyslu. 

Rodina jako základní jednotka společnosti má i svůj význam pro celou společnost: je 

základním činitelem demografického vývoje, sociální, ekonomické i kulturní struktury 

(Havlík in Havlík, Koťa, 2002, s. 67). A. Comte se domníval, že rodina je jednou 

z institucí, které udržují společenský řád (podle http://www.socioweb.cz/index.php?-

disp=teorie-&shw=116&lst=116). Dovolím si říci, že rodinná výchova působí jako 

významný regulátor nežádoucích činností a jevů – jevů sociálně patologických, mnohdy 

psychopatologických. Zejména v těchto ohledech vnímám její nesmírný význam pro celou 

společnost. 

Potenciál, který rodina skrývá, je ohromný. Proto není lhostejno, jaký charakter 

rodina má, jak funguje. 

 

2.3. Faktory ovlivňující podobu a funkčnost rodiny 

Co rodina, to zcela jedinečné prostředí. Slovenská pedagožka M. Potočárová chápe 

funkčnost rodiny jako „schopnost rodiny adekvátně plnit určité úlohy z hlediska jedinců 

– členů rodiny, rodiny jako celku a společnosti“ (2008, s. 73-74). S mírou funkčnosti 

rodiny logicky souvisí tzv. funkční rodiny nebo rodinné poruchy. 

Porucha rodiny je „situace, kdy rodina v různé míře neplní základní požadavky a 

úkoly dané společenskou normou a vyjádřené v očekávání na přiměřené chování jejích 

členů ve společnosti. V obecném pojetí lze poruchu rodiny vyjádřit jako selhání některého 

člena nebo členů rodiny, jež se projevuje v nedostatečném plnění některých nebo všech 

základních rodinných funkcí“ (Dunovský a kol., 1999, s. 101). 

Podle výsledných skórů Dotazníků funkčnosti rodiny definoval J. Dunovský 

následující typy rodin: 

1. funkční rodina (bez vnějších znaků problému, v níž je zajištěn dobrý vývoj 

dítěte); 

2. problémová rodina (s výskytem závažnějších poruch některých nebo všech 

funkcí, které vážněji neohrožují rodinný systém nebo vývoj dítěte; tyto 

problémy je rodina vlastními silami schopna řešit); 
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3. dysfunkční rodina (s výskytem vážných poruch některých nebo všech 

funkcí, které bezprostředně ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek, 

zvláště vývoj dítěte; nutná odborná pomoc); 

4. afunkční rodina (s výskytem velmi vážných poruch, které znesnadňují či 

znemožňují plnit základní úkol rodiny, dítěti závažně škodí či ho ohrožují 

v jeho existenci; přistupuje se k náhradní rodinné výchově nebo ústavní 

výchově) (podle Šulová, Fait, Weiss a kol., 2011, s. 227-228). 

Podle Dunovského se v populaci vyskytuje okolo 15 % nefunkčních (problémových, 

dysfunkčních, afunkčních) rodin a většina rodin (až 85 %) se údajně řadí k funkčním 

rodinám (1999, s. 106-109). 

L. Šulová ale upozorňuje, že se mnohdy orientujeme právě na patologii a 

dysfunkčnost, nikoli na zdraví a normalitu (podobně jako lékaři), a pokouší se proto 

vymezit funkční rodinu, ačkoli podat fixní znaky zdraví, optima či normality rodiny je 

velmi těžké, ba téměř nemožné. V této oblasti se poukazuje na značnou variabilitu tohoto 

pojmu. Přesto např. Froma Walshová podává čtyři způsoby, jimiž je možné normalitu 

rodiny chápat: 

1. jako zdraví, absence patologie – medicínsko-psychiatrický přístup; 

2. jako ideál – humanistický přístup; 

3. jako průměr – sociologický přístup; 

4. jako transakční proces – systémový přístup (Sobotková, 2001, s. 39-40). 

„Autoři ... se shodují v tom, že nejdůležitější faktory rodinné harmonie, funkčnosti a 

stability jsou tvořivost, jasně vymezené role a schopnost jednotlivců zastupovat se v nich, 

jasně vymezená vedoucí role a podoba její autority ze strany ostatních, jasnost 

komunikace, způsob vyjadřování konfliktů a účinnost interakce při jejich řešení.“ Dále 

také uvádí respekt k autonomii každého jednotlivce, umožňování samostatnosti, osobní 

zodpovědnosti, nezávislosti myšlení a hodnocení, poskytování emoční blízkosti, 

sounáležitosti, vzájemnosti a další (Šulová in Výrost, Slaměník, 1998, s. 309-310). I při 

analýze modelů rodinného fungování9 si můžeme všimnout, že se často zaměřují na výše 

uvedené charakteristiky. 

Snahy vymezit rodinu tímto způsobem – „jakou rodinu chceme?“ – považuji za 

potřebné pro tvorbu jasnější představy, „cíle“ podoby rodinného života, které inspirují, 

ukazují směr, nikoli zavazují. Na druhou stranu, podle výše uvedených charakteristik 

takové rodiny, vidíme, že dosažení (lépe – snahy o dosažení, neboť ke stoprocentní 

harmonii asi těžko dojdeme, a pokud by se to snad podařilo, tak nevěřím, že by měl 

                                                           
9 Např. v publikaci SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 173 s. ISBN 80-7178-

559-8. 
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takový stav dlouhého trvání) takového stavu, klade na jednotlivé osobnosti jako členů 

rodinného společenství nemalé nároky. Ovšem i když takto zkonkretizujeme „příznaky“ 

funkční rodiny, v případě jejich absence to nutně neznamená, že dané rodinné prostředí 

je závadné a bude produkovat patologické osobnosti. 

Nyní se podívejme podrobněji na činitele, kteří mají vliv na tvorbu oné funkční, 

méně funkční či nefunkční rodiny. 

Na podobu a z ní vyplývající funkčnost rodiny má vliv nespočet množství různých 

činitelů. Za nejpodstatnější z nich považuji jednotlivé osobnosti členů rodiny, kdy jsou to 

obvykle muž a žena, kteří rodinu vytvářejí, a považuji je proto za elementární 

předpoklad rodinného fungování (viz 1. kapitola Partneři – základ rodiny). Z těchto 

důvodů se nyní omezím na činitele funkčnosti rodiny ve vztahu k partnerům jako 

tvůrcům rodiny. 

Na jejich osobnosti má pochopitelně vliv obrovský počet faktorů. Pro přehlednost a 

snadnější uchopení této problematiky vycházím ze schématu B. Blížkovského (obr. č. 3), 

Bronfenbrennerova modelu vývoje individua v sociálním kontextu (příloha č. 2), modelu 

rodinného systému podle L. Šulové (příloha č. 3) a z typologie jednotlivých prostředí 

podle B. Krause a V. Poláčkové (příloha č. 4). Tato nesmírná složitost a vzájemná 

provázanost okolních vlivů nám připomíná, že při úvahách o rodinném prostředí na něj 

rozhodně nelze pohlížet jinak než komplexně. 

Při úvahách o faktorech ovlivňujících podobu a funkčnost rodiny, jsem se pokusila o 

jejich syntézu, kdy konečné modifikované schéma těchto vlivů by vypadalo přibližně 

takto: 

 

Obr. č. 4 Schéma vlivů působících na jednotlivé osobnosti partnerů 
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Pod biologickými vlivy si představme dědičnost, stav zdraví/nemoci či některé 

vrozené charakteristiky lidské psychiky (např. temperament, neurofyziologické 

zvláštnosti, senzorické procesy) apod. 

Vlastní aktivitou jedince myslíme především tzv. teorii lomu, podle níž „různí lidé se 

za stejných podmínek a ve stejných situacích chovají různě“ (Horák, Kolář, 2004, s. 11). 

Do tohoto pole bychom mohli zařadit též sebevýchovu, vůli jedince, jeho zájmy apod. 

Z tohoto hlediska je na člověka pohlíženo jako na subjekt. 

Pod funkcionální (nezáměrné) vnější faktory zahrnuji vlivy prostředí, které můžeme 

klasifikovat následně: 

 mikroprostředí (bezprostřední prostor, v němž jedinec pobývá): způsoby rodinné 

komunikace, vzájemná percepce členů rodiny, rodinná filosofie, výchovné 

principy, způsoby trávení volného času, hospodaření s financemi, rozdělování 

činností spojených s chodem domácnosti, rozdělení „zón“ příslušejících každému 

z členů rodiny, vzdělání, inteligence, pocit spokojenosti, pohlavní specifika, 

hodnoty, vztah k širší rodině, ke společnosti; 

 mezoprostředí: 

o orientační rodiny partnerů – „zděděné“ charakteristiky jako 

socioekonomický status, postoje, názory, hodnotová orientace apod., vliv 

rodičovské dyády ve smyslu vzoru při identifikaci s vlastním pohlavím, 

vzoru chování opačného pohlavního pólu, vzoru pro budoucí výběr 

partnera/partnerky, transgenerační přenos zkušeností pro prokreační 

rodinu, dále též sourozenecký vliv; 

o vliv sociálních skupin, do kterých jsou nebo byli partneři začleněni – 

předchozí partnerské vztahy, instituce, přátelé, spolupracovníci, 

národnost, příslušnost k etniku, atmosféra na pracovišti; 

o prostor spojený s bydlištěm – venkovské vs. městské prostředí, byt nebo 

samostatný dům, sdílení/nesdílení obytného prostoru např. s prarodiči; 

o aktuální životní situace – náročné, osobně významné, krizové (mezní) – 

např. úmrtí člena rodiny, ztráta zaměstnání, nevěra, vážné onemocnění 

apod.; 

 makroprostředí (tvořící podmínky pro existenci celé společnosti) – geografické 

podmínky, např. změna vzdělávacího systému, krize, ekonomická prosperita, 

válka; 

 globální prostředí (celosvětové) – postmoderna, globalizace (viz kapitola 2.4. 

Změny rodinného soužití). 
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Intencionálními (záměrnými) vnějšími faktory mám na mysli veškeré výchovné 

působení, zejména pak výchovu rodinnou (ačkoli víme, že nemusí mít fatální dopad). Zde 

jde o konkrétní průběh vývojových fází u jedince (v našem případě partnera), zvládnutí 

vývojových úkolů, ale též míru přijetí sociokulturních norem, vzorců chování apod., které 

bychom mohli zařadit spíše pod pojem socializace. 

Možné příčiny destability rodinného systému jsou tak spatřovány v různých 

oblastech celého vztahového rámce (Šulová in Výrost, Slaměník, 1998, s. 328). Podoba a 

funkčnost je podstatná pro vývoj – tělesný, psychický, sociální. 

Shrňme, že pro fungování rodiny jsou klíčové jednotlivé osobnosti členů rodiny, kteří 

však nežijí izolovaně, ale jsou součástí různých sociálních skupin, tedy pod vlivem 

rozličných vnějších sociálních vlivů. Kromě sociálních činitelů je též žádoucí mít na mysli 

i biologické faktory. Rodinu zakládají muž a žena, proto elementárním předpokladem 

jejího fungování je dostatečný soulad mezi osobnostmi partnerů. Velmi významné je 

nezapomínat na dynamiku rodinného systému, tedy v souvislosti s jeho fungováním – 

možnosti rodiny „dostat se z jednoho typu do druhého“ (Sobotková, 2001, s. 56). 

 

2.4. Změny rodinného soužití 

„V hovorech o problémech rodiny se nezřídka objevuje výraz krize. Je otázka, zda 

oprávněně, či nikoli, koneckonců rodina ‚krizové‘ stavy zažila v dějinách různých zemí a 

kultur častěji. Její dnešní krizi by bylo přesnější pojímat spíše jako krizi ,rodiny 

manželské‘ “ (Havlík in Havlík, Koťa, 2002, s. 68). Sociologové tedy polemizují, zda vůbec 

rodina v krizi je či se „pouze“ institucionálně proměňuje. Ať už tak, či onak, výraz „krize 

rodiny“ chápu jako určitý konstrukt, generalizaci, která není všeobecně platná. Zkrátka: 

co rodina, to jiný „ostrov“ a věřím, že dokáže být resistentní vůči jakési celospolečenské 

„krizi rodiny“. 

Následující výčet charakteristik současné rodiny10 vychází z prací B. Krause a V. 

Poláčkové (2001), L. Šulové (in Výrost, Slaměník, 1998), L. Peškové (2010). Zároveň se 

zde omezuji pouze na rodinu českou, ačkoli víme, že k určitým změnám dochází na celém 

světě (více Giddens, 1999, s. 159). 

Jde o tyto změny týkající se rodinného soužití: 

 rozličnost podob partnerského svazku (singles, rodiny, kde pár není sezdán, 

rodiny s homosexuálním párem apod. – podrobněji viz kapitola 1.2. Současné 

formy partnerského soužití); 

                                                           
10 Mluvíme-li o současné rodině, je nutné konstatovat, že tato už trvá poměrně dlouhou dobu. Její kořeny 

můžeme hledat v době nástupu průmyslové revoluce (Helus, 2007, s. 140). 
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 změny v oblasti sexu (vliv sexuální revoluce, nástupu antikoncepce, dnes 

většinově běžně přijímaná předmanželská sexuální zkušenost, plánované 

rodičovství vs. rodičovství nezralých adolescentů, problematika nechtěných dětí, 

interrupce); 

 sňatek ve vyšším věku a vysoká rozvodovost; 

 důsledky proměn mužské a ženské role; 

 odklon od typické tradiční rodinné koalice, tj. dominantní hostilnější otec, 

laskavá submisivní matka; 

 dvoukariérová manželství – vysoká zaměstnanost a vzdělanost žen, vyšší 

nároky ohledně pracovního procesu, hlídání dětí v rodinách (placené 

„chůvy“), tím pádem 

 méně společně stráveného času rodičů s jejich dětmi; 

 převzetí některých funkcí rodiny jinými institucemi; 

 pozdní rodičovství; 

 prarodiče (v produktivním věku, otázka zralosti a připravenosti pro přijetí 

role). 

Řekla bych, že celkově můžeme tyto změny označit za takové, které se týkají obecně 

partnerských vztahů, resp. manželství, čímž by se potvrzovala domněnka o „krizi rodiny 

manželské“, vyslovené na začátku kapitoly. Z problémů spojených s partnerstvím 

vyplývají nejmarkantnější soudobé změny v rodinném soužití, tedy strukturální 

proměny: 

 nízký počet dětí (rodiny s jedním nebo dvěma dětmi jako nejčastější soudobý 

model); 

 méně časté vícegenerační soužití a celkový pokles významu širší rodiny; 

 neúplné rodiny s jedním rodičem; 

 doplněné rodiny s nevlastním rodičem; 

 homoparentální rodiny. 

Zamyslíme-li se nad výše uvedeným výčtem soudobých charakteristik rodiny, 

pravděpodobně dojdeme k tomu, že jejich kořeny tkví též v širších společenských 

změnách souvisejících s obecnější povahou dnešní doby, tzv. doby postmoderní. Bývá 

vymezována různě. Uveďme stručně alespoň některé její charakteristické rysy: 

 zrodila se z krize moderny (osvícenská racionalita se stala zdrojem úzkosti, J.-F. 

Lyotard mluví o ztrátě věrohodnosti metanarativních příběhů či „velkých 

vyprávění“, z toho vyplývající a z tohoto hlediska pochopitelné provokace, které 

modernu vytrhávají z letargie a dogmatické sebejistoty, říká W. Welsch); 
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 rozchod s tradicí a proměnlivost doby, neutuchající změny; 

 rozpad, radikální pluralita – žádný pohled není jediný a univerzální – nástup 

relativismu, M. Foucaultem nastíněný problém epistémy; 

 proměna kultury – zmasovění (vše pro všechny, rozvoj informačních technologií) 

(Blecha, 2004, s. 223-228; Koťa in Krykorková, Váňová, 2010, s. 57-67). 

V souvislosti se společenskými změnami hovořme též o globalizaci. Tu můžeme 

chápat jako „rostoucí vzájemnou závislost lidí ve světové společnosti“ v oblasti 

ekonomické, politické, právní, informačně-mediální, vojenské i v oblasti životního stylu 

(Giddens, 1999, s. 82; Lorenzová in Kraus, Poláčková, 2001, s. 174-175). J. Pelikán mluví 

o těchto globálních charakteristikách soudobé společnosti: 

 vytvoření výkonové společnosti; 

 informační exploze a vliv médií; 

 důsledky pro životní (přírodní) prostředí – boj o trvale udržitelný rozvoj a 

neohrožující podmínky života na Zemi; 

 rozkolísanost trvalých hodnot jako výrazný znak postmoderny; 

 ztráta autenticity, identity, dezintegrace osobnosti jako důsledek začlenění 

člověka do mnoha různých skupin (2007, s. 15-23). 

Dále uvádí tzv. smrtelné hříchy lidstva podle K. Lorenze a jeho knihy 8 smrtelných 

hříchů lidstva: 

1. uspěchanost doby; 

2. přelidněnost sídlišť vedoucí k nezájmu o druhé, ke lhostejnosti; 

3. ztráta smyslu pro odpovědnost; 

4. rozchod s tradicí; 

5. rostoucí poddajnost lidstva vůči doktrínám; 

6. devastace prostředí; 

7. genetický úpadek; 

8. nebezpečí atomové zkázy (Pelikán, 2007, s. 22-23). 

V konkrétním spojení s rodinným životem pak hovoříme např. o nárůstu 

bezkontaktních způsobů komunikace, o stírání rozdílů mezi ženskou a mužskou rolí, o 

oslabení rituálů tolik důležitých pro rodinu, o pluralitě projevující se mj. v mnohosti 

forem partnerského soužití, o experimentech v oblasti homoparentálního rodičovství, 

přes důraz na výkon, s nímž se mi pojí především zvyšující se nároky v pracovním životě, 

či strach ze závazků a odpovědnosti, o jehož původu lze diskutovat, až k dezintegraci či 

atomizaci rodinného života a další. Zcela zásadním problémem je otázka elementární 

shody v oblasti hodnotové orientace, která je pro výchovu, pedagogiku, ale i další 
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humanitní vědy, klíčovým bodem. Ztratily jsme širší perspektivy; možná proto se 

mnohdy zaměřujeme na sebe sama – mluvíme o postmoderním individualismu – 

s důsledky lhostejnosti či citové oploštělosti. Příkladem může být narůstající trend 

singles. Toto zaměření na seberealizaci člověka, dle mého názoru, nemůžeme chápat jako 

poslední „projekt“ našeho života, neboť může vést ke ztrátě zájmu o záležitosti, které 

jsou mimo rámec člověka, našeho chápání apod., tedy člověka přesahující. Postmoderna 

je tak pro výchovu ohrožující zejména na poli porozumění a orientace ve světě, i v otázce 

životního smyslu. 

Nejenom z těchto důvodů mohou mnozí z nás život v postmoderní době prožívat 

v jistých ohledech jako náročnou životní situaci, jak píše J. Lorenzová: „Sám název 

signalizuje, že vše důležité, závazné a inspirující už tady bylo. Žít ,po něčem‘ může 

naznačovat, že úsilí okcidentální civilizace o ovládnutí světa rozumem se vyčerpalo, že 

modernita ztratila svou energii, a proto se nalézáme v momentě rozpačitého 

přešlapování, kdy mimořádného významu nabývají biblické otázky ,kdo jsme, odkud 

přicházíme, kam jdeme‘ “ (Lorenzová in Kraus, Poláčková, 2001, s. 174). 
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3. RODIČOVSKÉ CHOVÁNÍ 

Kapitolu o rodičovství považuji za jednu z klíčových pro tuto práci, neboť to, jak jsme 

sami jako rodiče-vychovatelé na příchod dítěte připraveni – biologicky i psychosociálně, 

je zcela zásadní pro tvorbu vývojového prostředí dítěte, ale také pro náš vlastní 

osobnostně sociální (ne)rozvoj. 

Rodičovské chování je však „jev natolik komplexní a dynamický, že jeho zkoumání 

bylo vždy ohroženo pochopitelnou tendencí k jistému stupni redukcionismu, týkajícímu 

se experimentálních přístupů k jeho studiu“ (Rodná, 2004, s. 7). Jsem si vědoma toho, že 

i zde, v mém podání, k tomuto redukcionismu nepochybně dochází. Pro uchopení tohoto 

tématu ho však považuji za nutný. 

Na rodičovské chování mají vliv jak faktory biologické, tak sociální (či 

psychosociální). Je ale otázkou, jakou mírou se každý z těchto souborů činitelů podílí na 

formování rodičovského chování, jak spolu přesně dědičnost a prostředí interagují. 

Přesto v této kapitole připomeňme alespoň některé mechanismy fungující ve vztahu 

rodič-dítě. Zároveň je nutné říci, že následující dělení na vnitřní a vnější složky 

rodičovského chování nemůže být striktně dodržováno, neboť spolu vzájemně vždy 

určitým způsobem souvisejí, jsou na sobě závislé, překrývají se. 

 

3.1. Vnitřní vlivy působící na rodičovské chování 

V této kapitole budu vycházet z poznatků evoluční psychologie, etologie, 

sociobiologie. Domnívám se, že se jedná o nosné východisko z následujících důvodů: 

1. Člověk patří mezi živočišné druhy a nejspíše v důsledku toho má s nimi mnoho 

společného, co se týče vrozené složky lidského chování. 

2. Je velice pravděpodobné, že je to mj. právě rodičovské chování, které jsme, 

alespoň zčásti, zdědili v průběhu fylogenetického vývoje, a to i spolu 

s některými doprovodnými emocemi. Pravděpodobným důvodem tohoto 

genetického zakódování je určitá adaptivní výhoda (Plháková, 2003, s. 350 a 

351). 

3. Vzhledem k tomu, že následující mechanismy, vedoucí k péči, se objevují jak u 

opečovávaného dítěte, tak u dospělého (a dokonce i u malých pečujících dětí), 

usuzuji, že mají určitý smysl, ačkoli se jedná o moji ryze subjektivní 

interpretaci. 

Rodičovské motivy, přirozeně spolu se sexuálními, doslova zajišťují přežití lidstva. 

Toto zajištění tkví prvně ve vrozené biologické potřebě zplodit potomstvo ve smyslu pudu 

zajišťujícím zachování existence rodu, předání genů. Síla tohoto pudu je individuálně 
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rozdílná. Je zřejmé, že existují lidé, kteří mají malou potřebu mít potomstvo, a jiní, kteří 

touží mít hodně dětí (Vágnerová, 2008, s. 110). Samostatnou kapitolou by pak byla 

motivace k rodičovství. 

Kromě potřeby zplodit potomstvo ale příroda „vymyslela“ ještě další mechanismy, 

kterými chce chránit lidské potomstvo11. Začněme nejdříve těmi na straně dítěte. 

Mládě člověka se rodí relativně bezmocné, oproti jiným živočišným druhům málo 

vybavené – instinkty a jinými přirozenými nástroji zajišťujícími jeho přežití. Je proto 

závislé na péči druhých osob. Jedině na nich závisí to, zda vůbec novorozené dítě přežije 

či nikoliv. Samo je totiž schopno přežít až zhruba od tří let věku. „Zkrátka, aby lidské 

mládě přežilo, potřebovalo tu mít svoje lidi, kteří by mu poskytli ochranu a pomoc, 

protože ono samo bylo velmi dlouho a přespříliš bezmocné“ (ŠULOVÁ, L. Den vědy FF 

UK. (přednáška) Praha : FF UK, 21.3.2012.; Matějček, 1994, s. 9-10). 

Když říkám, že je novorozené dítě málo vybaveno, musí to nutně znamenat, že něčím 

od přírody vybaveno přeci jenom je. Novorozenec, kojenec, zkrátka malé dítě disponuje 

určitými mechanismy, jimiž má své pečovatele doslova přitahovat. Jako by tím příroda 

chtěla pojistit, že se o miminko někdo postará, čili dojde k záchově života... J. Šturma 

píše: „Malé dítě má vrozenou, intuitivní schopnost vysílat signály vůči dospělým, které 

v něm aktivují jeho vlastní připravenost se k děťátku vztáhnout a vyjít mu odpovídajícím 

způsobem vstříc“ (převzato z http://www.rodiny.cz/ncpr/rod_cirk/kccr/manzelstvi/-

prispevky/sturma.doc). Např. podle jedné výzkumné studie jeden z tisíce lidí dokáže 

odolat dětskému úsměvu a neopětovat jej! Také když slyšíme dětský pláč, obvykle 

upoutá naši pozornost, často začneme dítě konejšit, vezmeme ho do náručí, pohupujeme 

s ním apod. Typicky dětské buclaté tváře, velká hlava, velké výrazné oči, malý zdvižený 

nosík, malá brada fungují jako vrozené spouštěče rodičovských citů, rodičovského 

chování. „Byl by to bezmocný tvoreček, kdyby nebyl vybaven tím pozoruhodným darem, 

který mu jako kouzelný klíček otvírá přístup k pozornosti, zájmu a pečovatelským 

tendencím jeho nejbližších – otvírá zásobárnu naší něžnosti, obětavosti a mnoha jiných 

krásných citů“ (Matějček, 1996, s. 19). 

Kromě toho dítě disponuje tzv. protosociálním chováním. Patří sem již zmíněný 

úsměv, dále úchopový reflex, mnohem živější reakce na lidský hlas (než na jiné zvuky) a 

na rysy lidského obličeje, plazivé reflexní pohyby, škála predispozic k sociálnímu 

kontaktu s lidmi – schopnost napodobovat jednoduché mimické výrazy, vokalizaci, 

dokonce bezděčně napodobuje základní mimické výrazy emocí – potom mluvíme o tzv. 

biologickém zrcadle (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 36-47). 

                                                           
11 Motivy zajišťující přežití druhu řadíme k tzv. sebezáchovným motivům našeho chování (Plháková, 2003, s. 

321). 



 
39 

Z. Matějček píše, že „jeho lidem na něm však muselo současně také obrovsky záležet. 

Poskytování ochrany a pomoci bezbrannému mláděti musela být jejich hluboce založená 

psychická potřeba, protože jinak by celý mechanismus vztahu nefungoval. Objevila se 

lidská mateřská láska (ale pozor, také otcovská) a tento základní lidský vztah od 

pravěku do dneška je vlastně nesen oním podivuhodným, ba zázračným mechanismem, 

kterým je vzájemné uspokojování psychických potřeb“ (1994, s. 9-10). 

Na straně žen i mužů tedy existuje tzv. intuitivní12 rodičovské chování, jímž je 

většina dospělých vybavena. Celá řada prvků této formy chování je zároveň instinktivní 

čili vrozená, jedná se o naše geneticky podmíněné reakce na určité podnětové vzorce – 

jako evoluční zkušenost celého druhu (srov. Matějček, 1994, s. 12; Hartl a Hartlová, 

2000, s. 213). Podle manželů Papouškových jde o takové „vzorce chování, kterými rodiče 

v interakci s malým dítětem modifikují své chování tak, aby mu bylo srozumitelné. Tím 

mu usnadňují vnímání, poznávání a komunikaci s okolním světem, a vzbuzují v něm 

jistotu a bezpečí při vytváření prvních emočních vazeb“ (převzato z 

http://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/dittrichova.pdf). Jde zkrátka o schopnost člověka 

odhadnout vývojovou úroveň dítěte a schopnost stimulovat ho o krok dále (podle teorie L. 

S. Vygotského a jeho zóny nejbližšího vývoje). Intuitivní rodičovské chování tak 

podporuje a usnadňuje dítěti naplňování jeho psychických potřeb, ale i potřeb pečovatelů 

(k nimž se vracím o několik odstavců níže). Není závislé na věku, ani kultuře! Konkrétně 

jde např. o snahu matky zachytit pohled dítěte ihned po porodu, o nevědomé přibližování 

obličeje dospělého k dítěti na takovou vzdálenost (cca 20-25 cm), aby jej dítě mohlo dobře 

vidět, dále tzv. biologické zrcadlo (viz výše), či vzájemné pozdravení rodiče s dítětem 

doprovázené nepatrným záklonem hlavy, zvednutým obočím, do široka otevřenýma 

očima a otevřenými ústy. Patří sem také tzv. child directed speech, tedy doslova „na dítě 

zaměřená řeč“. Od řeči dospělých se odlišuje vyšší polohou hlasu, měnlivější a přehnanou 

intonací, pomalejším rytmem, větším výskytem krátkých slov, jejich častějším 

opakováním a užíváním zvolání, citoslovců, přezdívek. Tím je pro dítě s největší 

pravděpodobností srozumitelnější (podle http://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/-dittrichova.pdf; 

                                                           
12 H. Papoušek zjišťuje, že „reakce dospělých na dítě jsou kratší, než je možné při úmyslných, zcela vědomých 

reakcích, ale na druhou stranu delší, než je tomu u reakcí nepodmíněných – právě takový typ chování lze 

označit jako reakce intuitivní“ (Papoušek, 1987 in Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 39). 

Zajímavá je také definice intuice M. D. Liebermana: jedná se o „subjektivní prožitek především nevědomého 

procesu, který je rychlý, nelogický a vědomě nepostižitelný, závisí na expozici do oblasti nebo prostoru 

problému a jenž je schopný přesné extrakce pravděpodobných souvislostí“ (Lieberman, 2000, s. 110 in 

Kulišťák, 2011, s. 149). 

http://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/dittrichova.pdf
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ŠULOVÁ, L. Den vědy FF UK. (přednáška) Praha : FF UK, 21.3.2012.; Rodná, 2004, s. 

26). Otcovská a mateřská mluva se od sebe vzájemně liší13. 

Rodičovský pár v ideálním případě tvoří muž a žena. Proto můžeme logicky rozdělit 

rodičovské chování na otcovské a mateřské. O otcovském chování se zmíním na prvním 

místě, neboť mám pocit, že muži-otcové jsou (alespoň v naší kultuře) jaksi nevědomky 

odstrkováni na „nižší“, podřadnější úroveň, jako by snad měli hrát menší či méně 

významnou roli v porovnání s matkou. Zájem a péče o malé dítě – to není jen záležitost 

ženská, ne-mužná, a pro muže proto ponižující (Matějček, 1996, s. 20). Tímto jim tak chci 

vzdát malý hold a připomenout, že svou rodičovskou rolí nehrají Popelku, ale významnou 

postavu ve vývoji dítěte. 

Muži se novorozenců dotýkají stejným způsobem jako ženy, stejně vnímají pach 

dítěte, totožně se k dítěti staví, dívají se na ně ze stejné vzdálenosti, mluví na ně vyšším 

hlasem a také podobně reagují na křik nebo úsměv dítěte (Matějček, 1994, s. 13; Rodná, 

2004, 10). „Příroda si nemohla dovolit luxus pouhé mateřské lásky – ochranu lidskému 

potomstvu zajistila instinktivní výbavou obou pohlaví“ (Matějček, 1994, s. 13). 

Zdá se, že biologické předpoklady rodičovství se neliší podle pohlaví, avšak mohl by 

někdo namítnout, že mnozí muži jsou přesto méně obratní v péči o dítě. Na tomto místě 

považuji za vhodné zmínit, že otcové mezi savci, kteří by se přímo podíleli na péči o 

vlastní potomky, jsou spíše vzácní. Na druhou stranu Corter a Fleming se domnívají, že 

menší obratnost mužů v péči o dítě je dána spíše kulturní tradicí, resp. představami a 

postoji, které otcové (ne vždy vědomě) spojují se svou rolí (Corter & Fleming, 2002 in 

Rodná, 2004, s. 10). Podle těchto hypotéz by pak muži měli méně zkušeností, 

„fylogenetických“ a „ontogenetických“, s rodičovskou rolí. Možná proto mají muži k dítěti 

poněkud delší a méně přímou cestu než matky (Matějček, 2005, s. 17). 

Co se týče mateřského chování, to je pravděpodobně těsněji řízeno tělesnými procesy 

– jednak hormonálními14, jednak emocionálními (Plháková, 2003, s. 345). Fyziologické 

změny spojené s graviditou ženy, vnímání pohybů dítěte, vznik tzv. primárního 

mateřského zaujetí15, ale také pravděpodobná existence kritické (senzitivní) mateřské 

periody v prvních minutách, hodinách, dnech po narození dítěte či extrémně náročné 

zážitky provázející porod jako obrovské úsilí, které ženu narození dítěte stojí – to vše 

                                                           
13 K podrobnějšímu prostudování doporučuji a odkazuji na ŠULOVÁ, L. Otcovská a mateřská mluva. In 

ŠULOVÁ, L. Raný psychický vývoj dítěte. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2010. s. 140-148. ISBN 978-80-246-

1820-3. 
14 Určité hormonální změny však byly zjištěny i u otců, a to během těhotenství a v období kolem porodu, kdy 

se jim měnila hladina kortizolu, prolaktinu a testosteronu (Corter & Fleming, 2002 in Rodná, 2004, s. 10). 
15 Jedná se o psychický stav ženy, kdy tělesné změny posledních třech měsíců těhotenství vedou k tomu, že 

se budoucí matka je zvýšeně citlivá, empatická k potřebám dítěte – stále více vzdaluje své subjektivitě i 

vlastním zájmům ve světě a plně se soustředí na pohyby dítěte a jeho životaschopnost (podle Winnicott, D. in 

Plháková, 2003, s. 346). 
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zřejmě vede k tomu, že rodiče v konečném důsledku o malé děťátko pečují, starají se o 

něj (Plháková, 2003, s. 346; Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 43). 

Přesto víme, že existují případy, kdy tato rodičovská intuice a dítětem vysílané 

signály nestačí.  Setkáváme se s případy novorozených dětí nalezených v igelitovém 

pytli, pohozené kdesi venku, či s tím, že matka porodí dítě do toaletní mísy a snaží se ho 

spláchnout, utopit, zabít ho. Myslím si, že skutečně jedině na dospělých závisí to, zda 

vůbec novorozené dítě přežije. (Samozřejmě za předpokladu, že samo dítě je zdravé.) Jak 

je možné, že žádný z oněch výše uvedených mechanismů nezafungoval a nezabránil 

takovému chování dospělých osob? Snad jediné přijatelné vysvětlení zní: rodiče trpí 

psychickým/psychiatrickým onemocněním. Připadá mi proto, že biologické vrozené 

mechanismy jsou nedostatečné, že bezmoc dítěte a moc dospělého jsou silnější a že je 

proto dobré pěstovat v dospělých, za dítě odpovědných, adekvátní postoje k dítěti, 

k rodičovské roli, k rodině, rodinnému životu, k manželství, partnerství apod. jako 

kompenzaci pomocí procesů učení. O tom všem mluví další kapitola. 

Podívejme se ale ještě na druhou stranu mince – na tu méně extrémní, více obvyklou 

– totiž když by rodiče nikdy za žádných okolností nebyli schopni jakkoli ublížit tomu 

malému roztomilému tvorečkovi – novorozenému dítěti. Pak se můžeme vrátit k oné 

lidské nevybavenosti, bezmocnosti, bezbrannosti stojící na počátku našeho života, která 

je současně největší předností člověka. Dává mu totiž širokou paletu možností (Koťa in 

Vališová, Kasíková, 2007, s. 49). Tyto své bytostné možnosti ale nemůže naplnit bez 

procesů socializace a výchovy – člověk je zoon politicon neboli tvor společenský (resp. 

žijící v obci, čili v přítomnosti druhých lidí) a v průběhu milionů let lidského vývoje se 

naučil držet pohromadě. „Dá se říci, že jsme k pospolitému životu přímo 

naprogramováni“ (Fontana, 2003, s. 21). Příroda dala člověku do vínku vztah. Lze ho 

chápat jako specifický dar. Bez přítomnosti druhých lidí se u nás mohou vyvinout 

závažné kognitivní či emoční problémy – viz např. známé případy tzv. vlčích dětí 

(Plháková, 2003, s. 331). Vidíme tedy, že kromě fyziologických potřeb je rodičovská péče 

zcela zásadní i pro psychosociální vývoj jedince (Plháková, 2003, s. 331). 

Jelikož zdravý psychický vývoj závisí mj. na uspokojování potřeb (omezme se nyní na 

potřeby psychosociální povahy), považuji za vhodné se u nich zastavit. Z. Matějček spolu 

s J. Langmeierem hovoří o existenci přímo životně důležitých psychických potřeb, „které 

musí být náležitě a v pravý čas uspokojovány, má-li se dítě vyvíjet v osobnost psychicky 

zdravou a zdatnou.“ Tyto psychické potřeby existují jak na straně dítěte, tak na straně 

rodičů (podle Matějček, 1994, s. 37-38). Na straně dítěte se jedná o: 

1. potřebu určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů; 

2. potřebu určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech; 
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3. potřebu prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám prvotních 

vychovatelů; 

4. potřebu identity, tj. potřebu společenského uplatnění a společenské hodnoty; 

5. potřebu otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. 

Na straně rodičů jde o: 

1. potřebu stimulace; 

2. potřebu učení, smysluplných zkušeností; 

3. potřebu bezpečí a jistoty; 

4. potřebu společenského uznání, hodnoty, uplatnění; 

5. potřebu otevřené budoucnosti (Matějček, 1989, s. 15-16). 

Můžeme si všimnout, že rodičovské a dětské potřeby se vzájemně vhodně doplňují – jsou 

komplementární. Kromě toho si myslím, že body 1-3 (u dítěte) v podstatě suplují 

elementární psychickou potřebu – jistoty a bezpečí. „Co potřebuje malé dítě? Moje 

odpověď je složitá i jednoduchá zároveň: mnoho věcí, ale ze všeho snad nejvíce jistotu ve 

vztazích ke svým lidem“ (Matějček, 1994, s. 9). 

Závěrem chci povědět trojí. Prvně, že „nejen primáti, ale i ostatní savci a možná i 

ptáci, mají emoce a jsou nuceni činit tvrdá rozhodnutí, pokud jde o mláďata. Živočichové 

věnují svým mláďatům neobyčejnou péči. Jak člověk postupně proniká do jejich světa, 

zjišťuje, že jejich myšlení a vztah k potomkům se od našeho příliš neliší. Jsme schopni 

jim porozumět, protože s nimi sdílíme stejné city – mateřské pouto staré miliony let. 

Díky pokroku v rodičovské péči, a možná i díky našemu dlouhému dětství, tak můžeme i 

my cítit, co prožívají zvířecí rodiče a jejich potomci“ (převzato z dokumentu BBC 

Mateřský pud u zvířat. Česká televize 2, 23.9.2011.). 

Za druhé, že vrozené komponenty rodičovského chování jsou takřka dokonale 

přiměřeny dítěti, že reakce jednoho vyvolává patřičnou odezvu druhého, takže to 

připomíná jakousi dokonalou choreografii (Matějček, 1994, s. 12). Povzbuzujme a 

posilujme tuto naši vybavenost, prosím, a buďme za ni vděčni! 

A konečně za třetí, totiž že, jak jsme již mohli vidět, přes veškerou „důmyslnost“ 

těchto našich vrozených mechanismů, nemůžeme tvrdit, že fungují absolutně. Podle 

etologů není instinktivní chování vždy úplně perfektní ani u zvířat a na jeho dotváření se 

podílí učení (Fernald, 1997, s. 305 in Plháková, 2003, s. 349). Opakuji a ještě jednou 

proto zdůrazňuji, že kompenzaci vidím v tzv. výchově k rodičovství – viz dále. Věřím, že 

tak jako samice králíka připravuje pro svá mláďata pelíšek, který je s postupem času 

(opakování) stále povedenější a povedenější, bude se i ten lidský pelíšek (říkejme mu 

domov) pohybovat stále blíže směrem k ideálu. 
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3.2. Vnější vlivy působící na rodičovské chování 

Oproti tomu, čím disponujeme uvnitř (výše popsané mechanismy zakódované v naší 

výbavě), domnívám se, že v oblasti vnějších faktorů působících na rodičovské chování, 

tedy těch, které můžeme záměrně i nezáměrně „dodat“ z vnějšího prostředí, může být 

velmi nápomocná tzv. výchova k partnerství a rodičovství. Zkráceně budu nyní na 

některých místech používat pouze slovní spojení „výchova k rodičovství“, jelikož o ně mi 

v konečném důsledku jde. Pokaždé však budu mít na mysli neoddělitelnou souvislost 

s partnerským životem. 

Za termínem výchova k partnerství a rodičovství se často skrývá spíše sexuální 

výchova. Jsem zastáncem toho názoru, že tyto dva pojmy by se měly rozlišovat – ačkoli 

spolu velice úzce souvisejí, nevyjadřují totéž. Výchovu k rodičovství chápu jako 

celoživotní proces utváření dispozic, zejm. sociopsychických, jako proces veškeré (tělesné, 

vědomostní, postojové, rolové aj.) přípravy na uspokojivé, resp. „dost dobré“, plnění 

rodičovské role (její neoddělitelnou součástí je výchova k partnerství – viz kapitola 1. 

Partneři – základ rodiny).  

Téma přípravy na plnění rodičovské role není rozhodně tématem novým – samotný 

termín „výchova k rodičovství“ (za nímž se ale opět skrývala spíše sexuální výchova – 

pozn. autorky) se v ČR objevuje již na počátku dvacátých let dvacátého století 

(Hargašová, Novák, 2007, s. 89). Všimněme si, prosím, že toto téma je staré již 

minimálně sto let a dnes je stále mimořádně aktuální. 

Ještě než přejdu k východiskům celé problematiky, chci povědět, že existují rodiče, 

kteří bez znalostí odborné literatury i bez vzdělání vsadí na správný přístup a vychovají 

po všech stránkách vyspělého a zralého jedince. Jsou jiní, kteří mají prostudovanou 

literaturu lépe než mnozí odborníci, a ve výchově pokazí, na co sáhnou (podle Mertin, 

2002, s. 13). I někteří odborníci v otázkách výchovného působení mnohdy pochybí. Kromě 

těchto a dalších rozporů se mi jeví aktuální, s ohledem na naše téma, též obecné 

antinomie výchovy, které uvádí M. Cipro (1987, s. 82-92) nebo E. Fink (in Michálek, 

1996, s. 11-12). Uveďme alespoň některé, a to v konkrétních souvislostech s výchovou k 

rodičovství: 

 

1. Máme jako vychovatelé vůbec právo někomu vnucovat svoje pojetí života? 

Výchova je nutnou pomocí i znásilňováním. 

V tomto ohledu nechci nikomu výchovu k rodičovství vnucovat. „Zřízením povinnosti“ by se 

problémy nevyřešily, nýbrž snad ještě více prohloubily. Podporu v této podobě chci ale nabídnout 

těm, kteří mají zájem. Nevyhraněným a bez zájmu (o děti, výchovu, rodinu atd.) chci ukázat, že 

může být dobré ještě jednou své postoje zvážit a případně je změnit (kdy změna postojů je 
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pochopitelně během na dlouhou trať, někdy i zbytečným). U těch, kde se to tedy nepodaří, své 

úsilí vzdávám, neboť „komu není rady, tomu není pomoci“. Dostáváme se zde i do úzké 

souvislosti s nerovností, která v každé společnosti vždy existuje, a souhlasím s funkcionalisty (př. 

T. Parsons), když říkají, že tato nerovnost je ve společnosti v jistých ohledech žádoucí (pomáhá 

nám chápat, co je a není normální, co je a není dobré apod.). Kromě toho se zde dotýkáme též tzv. 

nezamýšlených důsledků jednání, kdy za původně dobrými úmysly se v konečném důsledku 

skrývá paradoxní opak – poškození všech zúčastněných (podle Keller, 2009, s. 183-184). 

Narážíme zde též na problémy filosofické a morální povahy – vztah svobody a nutnosti a s ní 

související zodpovědnosti za důsledky svých činů. 

 

2. Problém moci a bezmoci výchovy. 

To, co předáváme, se mění – nabývá jinou formu, než jakou jsme např. původně zamýšleli, a 

žádoucí cíl se takto může lehce proměnit v nežádoucí. Dokladem toho jsou např. rodiče, kteří si 

ze svého vlastního zájmu načetli množství publikací o výchově – pravděpodobně s cílem více jí 

porozumět, rozšířit si vědomosti, zkrátka zvýšit své „vychovatelské kompetence“, ale jejich obsah 

zřejmě nebyl pochopen správně, či nejsou schopni svým chováním vyjadřovat, že ho 

interiorizovali. 

 

3. Sama postava vychovatele je antinomická: není nikdy definitivně vychován. 

Vychovává tedy nevychovaný. 

Bez komentáře. 

 

4. Antinomie obecnosti (jako závazných nároků kultury) proti individualitě lidské 

osobnosti. 

Viz problém svobody, nutnosti, zodpovědnosti v komentáři k bodu 1. Neméně podstatnou 

komplikací jsou kromě zájmů též schopnosti (vč. inteligence), potřeby, sklony, tendence, 

temperament, životní zaměření – zkrátka individuální možnosti konkrétních jedinců (podle 

Matějček in Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 58). 

 

5. Rozpor mezi tím, co se formovat dá a co se formovat nedá – možnosti a meze 

výchovy. 

Podle moderní genetiky jsou přirozené znaky jedinců (genotyp) tím tužší a konzervativnější 

(rozuměj: tíže výchovou ovlivnitelné), čím jsou fylogeneticky starší. V této souvislosti bych ráda 

upozornila na svou předchozí kapitolu a na hlubokou fylogenetickou „predeterminovanost“ 

rodičovství a rodičovského pudu. Proto výchova k rodičovství je mimořádně obtížnou výchovou! 

Přesto: „Věř v sílu výchovy, ale respektuj její podmínky vnitřní (dědičné dispozice) i vnější (vlivy 

prostředí sociálního i přírodního), abys meze výchovy posunul co nejdále“ (Cipro, 1987, s. 97). 

 

Nyní přejděme k výchozím tezím výchovy k rodičovství: 

1. z pohledu dětí: v životě dítěte jsou rodiče významní vychovatelé, leč v otázkách 

výchovného působení, psychických potřeb apod. jsou většinou laiky; to nemusí 



 
45 

být vždy samo o sobě překážkou, nicméně existují případy, se kterými se pojí 

nejrůznější vychovatelské obtíže pramenící z nevědomosti – a na ty se chci nyní 

zaměřit; 

2. z pohledu rodičů: být „dobrým rodičem“ je velmi náročná role, schopnost jejího 

adekvátního plnění je však pro mnohé dospělé doslova životním plánem; na 

druhé straně – děti přicházejí na svět jaksi „bez návodu k použití“ (který ani 

v jednotné podobě nikdy existovat nemůže) a na to, jak s nimi jednat, musí 

rodiče z velké části přijít sami (Dobson, 1995, s. 3). Výchova k rodičovství jim 

má pomoci při zvládání rodičovských úkolů, chce je podpořit. 

Přitom mám na paměti i legislativní zakotvení, že za výchovu jsou odpovědni rodiče. 

V. Mertin se na toto téma vyjadřuje zcela pregnantně: „Bez důkladného výcviku 

nemůžeme řídit auto, loď, vykonávat masérské práce, učit. Dítě, které svou ,konstrukcí‘ 

překonává nejsložitější počítač, je nám svěřeno k dlouhodobé výchově bez jakékoli 

předběžné průpravy“ (2002, s. 13). M. Hargašová a T. Novák se vyjadřují podobně: „Platí-

li někde ,mnoho povolaných, málo vyvolených‘, je to určitě v oblasti přípravy na 

manželství a rodinný život“ (2007, s. 87). Nevylučovala bych, že tento postoj k výchově 

jako něčemu, čemu se může věnovat každý, neboť s ní má zkušenosti (či z jiných důvodů), 

a možná proto se v jejích záležitostech cítí zasvěcený a nabývá tedy dojmu, že 

nepotřebuje žádné další specifické vzdělání, má částečně i své historické příčiny16. Pěkně 

o tom píše i Ch. Vorlíček17. 

Taktéž S. Horáková Hoskovcová a L. Suchochlebová Ryntová píší, že dobrá příprava 

na rodičovství (patřící též k prevenci různých rizik) je téma v naší zemi stále ještě 

opomíjené (2009, s. 19). I při analýze blízkých témat některých českých bakalářských a 

diplomových prací – současných i starších, se téměř nesetkáváme se zaměřením na 

preventivní opatření v rodinné výchově. Nejčastěji jde o jakási výzkumná šetření či 

práce, kde převažují deskriptivní, explikační nebo predikující pasáže. 

Právě na závažnost možných důsledků se zaměřuje K. D. Ušinskij, když nás 

uvědomuje: „Jestliže by mohla lékařská praxe, založená výhradně na rutině a tradici, 

přinést mnoho zla a velmi málo užitku, vychovatelská praxe za týchž okolností přináší 

stejně tolik zla a stejně málo užitku. Výsledky špatné medicíny jsou viditelnější: jsou 

hmatatelné; avšak výsledky špatné výchovy jsou neméně důležité, a nejsou-li tak zřejmé, 

                                                           
16 Učitelé byli málo vzdělaní a rekrutovali se z řad bývalých vojáků, řemeslníků a zběhlých studentů (srov. 

Urbánek, 2005, s. 36). Pro svou dráhu toho, kdo se zabývá nejenom vzděláváním, ale též výchovou, se tedy 

dlouhou dobu (až do 18. stol.) nijak zvláštně nepřipravovali! P. Urbánek dokonce přímo píše, že rodiče jsou 

našimi prvními učiteli jak „fylogeneticky“, tak „ontogeneticky“. „Bez speciální přípravy jsou schopni své děti 

intuitivně vychovat. Tato skutečnost již tradičně, tedy historicky, zásadním způsobem ovlivňuje nahlížení na 

všechny profese, které se zabývají výchovou. (,To přece umím také!‘)“ (tamtéž, s. 42-43). 
17 VORLÍČEK, CH. Úloha osobní empirie a pedagogické teorie ve výchově. In VORLÍČEK, CH. Úvod do 
pedagogiky. Jinočany : H & H, 2000. s. 9-11. ISBN 80-86022-79-X. 
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je to jen proto, že se jim věnuje méně pozornosti“ (Ušinskij, 1975, s. 88 in Vorlíček, 2000, 

s. 11-12). Nevím, zda je to právě z tohoto důvodu, ale vážnost problematiky vnímám 

stejným způsobem. O možných následcích nevhodné výchovy (v mé práci zejm. rodinné 

výchovy, ale i celého vlivu rodiny jako celku), včetně nedostatečné citlivosti na potřeby 

dítěte atd., se zmiňuji podrobněji v poslední kapitole. 

Význam výchovy k rodičovství spatřuji jak pro děti, tak pro rodiče. Dětem může 

přinést zejména silnou osobnost odolávající bez větších překážek životním problémům a 

nástrahám, rodičům zase možná méně výchovných útrap a neadekvátních pochyb 

spojených s otázkami, zda jsem dobrý rodič, či naplnění pocitu, že jsem potřebný a 

významný pro život někoho druhého a v této roli jsem schopný uspokojivě obstát. Oběma 

tak může přispívat k pocitu životního štěstí a naplnění. 

V jistém smyslu zde mám na mysli i celospolečenský význam této výchovy (a vůbec 

rodiny jako činitele s výsadním výchovným postavením – jak už jsem o ní mluvila). 

Výchova je jev společenský a určitou vazbu se společností vykazuje. Podobně se k tomuto 

vztahu vyjadřují J. Horák a Z. Kolář: „...prostřednictvím rozvíjení jednotlivců se výchova 

významně podílí i na rozvíjení konkrétní společnosti. ... Výchova tedy patří k základním 

společenským procesům, protože přispívá nejen ke stabilizaci společnosti, ale i k jejímu 

rozvoji“ (2004, s. 21). Rozhodně si ale netroufám tvrdit, že výchova, vč. výchovy 

k partnerství a rodičovství, zcela jistě povede k nápravě celé společnosti nebo že jejím 

prostřednictvím budeme od určité doby „produkovat“ zdravé, schopné, odolné či jinak 

dokonalé generace (jak se např. domníval, se vší úctou, J. A. Komenský, či jiní 

socialističtí utopisté – E. Rheinwaldová (1993) aj.). Výchova samotná není rozhodující 

silou sociálního vývoje a není též jediným faktorem člověka ovlivňujícím (Blížkovský, 

1997, s. 27). Navíc – společnost se mění a s ní se, do jisté míry, mění i výchovné 

požadavky. Jako bychom tedy nevěděli, „pro co“ máme toho malého človíčka vychovávat, 

co bude ve svém životě potřebovat apod., ačkoli osobně se domnívám, že existují určité 

všeobecně platné hodnoty jako výchovná vodítka (cíle), k nimž lze vychovávat v každé 

době. K nim, dle mého názoru, patří mj. právě rodinný (tím pádem i partnerský) život. 

V této práci zcela určitě není možné nárokovat si vyřešení celé problematiky výchovy 

k rodičovství, ale pravděpodobně ani její podstatné části. Pro začátek se zde pokusím jen 

naznačit, jakými směry by se mohla ubírat a kde jsou její silně problematické stránky. 

 

Cíle 

Zamýšlenými cíli výchovy k rodičovství je kultivace především v oblastech: 

 kognitivní – předávání určitých znalostí spojených s porozuměním, které 

budou rodiče schopni aplikovat; 
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 afektivní – formování postojů a hodnot (vůči partnerství, sexu, manželství, 

dítěti, jeho vývoji, výchově, rodičovství, rodině). 

Takovéto vymezení je velmi obecné, je proto nezbytná jeho bližší konkretizace, do které 

se však v této práci nebudu pouštět. 

Z „definice“ výchovy k rodičovství na začátku kapitoly vyčteme, že jejím cílem je 

uspokojivý či „dost dobrý“ rodič (resp. též partner). Označení „dost dobrý“ jsem si 

vypůjčila od autorek L. Lacinové a P. Škrdlíkové (2008), neboť v něm cítím cílové 

zaměření na získání rodičovského nadhledu, orientace, ale též cestu zlatého středu, kdy 

na rodiče není vyvíjen nesnesitelný nátlak povinností (jde o rodiče dost dobrého, ne 

dokonalého, nebo po všech stránkách bezchybného, naprosto excelentního – jakéhosi 

super-rodiče, který by brzy vyhořel), a zároveň vybízí k plnění těch nejzákladnějších 

úkolů, potřeb apod. 

Požadavky, které zde na rodiče kladu, jsou vskutku velice náročné a ukazují cestu, 

která bude nevyhnutelně cestou tvrdé a dlouhodobé práce, což od rodičů (i těch 

budoucích) opět vyžaduje např. jejich hluboký zájem, sebeovládání, silnou vůli, nalezení 

smyslu v dané činnosti aj. Nicméně „... pedagogika ... skutečně musí formulovat 

víceméně imperativní normy vymezující optimální směr vychovatelova působení“ (Cipro, 

1987, s. 96). V tomto smyslu tedy, prosím, vytyčeným cílům rozumějme – nepřijímejme je 

jako absolutně závazné normy, ale jako optimální nasměrování. 

Jednoduše se dá totéž vyjádřit slovy: i rodiče jsou „jen lidi“ – se všemi svými chybami 

a také právem tyto chyby činit. Myslím, že výchovné chyby našich rodičů mají svůj 

smysl. Můžeme z nich, za určitých podmínek, čerpat ponaučení a do života nás mohou 

posílit. Jen „utrpení beze smyslu, je skutečným utrpením“... J. Dobson (1995, s. 103) 

výborně popisuje problémy spojené s příliš úzkostnými rodiči, kteří chtějí pro své dítě to 

nejlepší a ze samého strachu, aby mu neublížili, se z nich vlastně stávají rodiče 

perfekcionističtí, kteří chtě-nechtě musí v daném čase podlehnout přílišnému vyčerpání 

– tzv. Parent Burnout. A nejenom to – tímto svým neadekvátním postojem (i když 

kladným) dítěti škodí podobně, jako kdyby trpěli např. poruchami rodičovství18. Těmto 

perfekcionistickým rodičům bych doporučovala spíše výchovu k rodičovství v podobě 

psychohygieny. Jde o velmi podstatnou dovednost (dovednost odreagovat se, načerpat 

energii, hospodařit se svou energií). „Výchova dětí se podobá závodu na dlouhé tratě, při 

němž závodníci musí znát své tempo. Jestliže se odrazíte z bloků jako byste běželi sprint, 

nevyhnutelně se unavíte. Budete těžce dýchat a klopýtat po cestě, vinoucí se bez konce 

před vámi. A když doběhnete ke kopci známému jako dospívání, nebudete mít k dosažení 

                                                           
18 Vznikají tehdy, když „rodiče nemohou, neumějí nebo nechtějí dělat to, co je potřebné pro výkon rodičovské 

role a pro zdárný vývoj dítěte“ (Dunovský, 1999, str. 112). 
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cíle žádnou rezervu“ (Dobson, 1995, s. 103). Zvlášť aktuální považuji tuto výzvu v dnešní 

době – s odvoláním na změny rodičovských výchovných stylů směrem k větší volnosti, 

zaměřením na potřeby dítěte atd. 

Zkrátka – problematiku cílů výchovy k rodičovství shrňme takto: nepředstavuji si, že 

„absolvent“ výchovy k rodičovství získá následně diplom s doprovodnými slovy: 

„Gratulujeme! Právě jste se stal zcela kompetentním vykonávat roli rodiče. Přejeme 

hodně štěstí a úspěchů.“ Cílem výchovy k partnerství a rodičovství není předložit recept 

na „šťastnou rodinu“, ale pomoci vyšší míře spokojeného života. 

 

Obsah 

Obsah výchovy k rodičovství můžeme rozdělit do několika rovin, jelikož jde o téma 

silně interdisciplinární. Jednou ze vzdělávacích oblastí by byl pohled medicínský, který 

by podával výklad o tělesném vývoji dítěte, jeho správné stravě, pitném režimu, pobytu 

na vzduchu, hygienických návycích, zdravotních problémech, porodu aj. Dále by šlo o 

pohled pedagogicko-psychologický, který by se věnoval výchovným zásadám a principům, 

výchově ve volném čase a pro volný čas, psychickým potřebám dítěte i rodiče, vývojovým 

zvláštnostem především na straně dítěte apod., které by celkově vedly k porozumění 

mechanismům vytváření nejrůznějších charakteristik dítěte, osobnostních vlastností, 

dovedností etc. etc. Podnětnými oblastmi by mohly být i právní problematika, etika, 

sociologie, ale třeba i ekonomie (srov. Střelec, 1997, s. 49-50; srov. Fanta, Šmolka, 1981, 

s. 23-26). 

 

Podmínky 

Šíře podmínek, výchovných i mimovýchovných, je nesčetná, mimořádně 

diferencovaná a vzájemně propojená (podle Blížkovský, 1997, s. 107). Pro výchovu jsou 

však tyto podmínky zcela zásadní, neboť se do značné míry podílejí na výsledcích 

výchovy. (Teprve podle nich můžeme hodnotit míru efektivnosti výchovy k rodičovství.) 

De facto celé moje téma je – v dobré víře – úsilím o optimalizaci výchovných podmínek. 

V souvislosti s výchovou k rodičovství je nutné připomenout určité problematické 

skupiny lidí, kterých by se měla taktéž týkat. Určitým ztížením podmínek je zcela jistě 

zdravotní handicap, ale též třeba negativní působení společnosti způsobující 

sociokulturní handicap.  V některých případech ho považuji za téměř nepřekonatelnou 

překážku (výchova k rodičovství zaměřená na některé Romy, příslušníky dělnické třídy 

či lidi bez domova je pravděpodobně zcela nemyslitelná). 
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Prostředky 

Za nejdůležitější prostředníky výchovy k rodičovství považuji rodinu a školu. Proto 

se jimi podrobněji zabývám níže. Nezanedbatelnými pomocníky jsou také 

předmanželské, manželské, rodinné poradenské instituce i celý systém pedagogicko-

psychologického poradenství (s nejrozmanitější nabídkou – od individuálních konzultací 

po rodičovské skupiny a speciální kurzy pro rodiče); nutno však dodat, že se orientuje 

především na řešení již vzniklých problémů, nevěnuje se již tolik prevenci jejich vzniku. 

Svůj význam zde mají i jiná osvětová zařízení (př. Společnost pro plánování rodiny a 

sexuální výchovu, Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, Institut efektivního 

rodičovství, Nadace Naše dítě aj.), média (vyobrazování „šťastné“ rodiny, způsoby trávení 

volného času apod.) či literatura (viz příloha č. 5) a časopisy. Vidíme tedy, že současné 

možnosti podpory rodičů, nápravy a prevence nežádoucí rodičovské výchovy sice existují, 

nicméně, dle mého názoru, jsou zatím nedostatečné. 

Klíčovými otázkami provázejícími dané téma jsou proto např.: jak rodiče (vč. 

budoucích) motivovat ke vzdělávání v oblasti výchovy? Jak se dotknout tzv. 

„referenčního rámce Ega“ (Pelikán, 1997, s. 57-58) těch, kterých se výchova k rodičovství 

týká/má týkat, aby je zaujala, aby ji považovali za důležitou, aby se v ní angažovali? Jak 

si počínat v otázkách kritiky stávajících výchovných postupů rodičů? Jak a v čem by se 

lišila výchova k rodičovství zaměřená na ty, kteří jsou teprve „v procesu stávání se“ 

rodičem vs. zaměřená na stávající rodiče? Vzhledem k určitým specifikům rodičovského 

chování muže a ženy – má mít výchova k rodičovství také svá specifika zaměřená zvlášť 

na otcovské a mateřské chování? Pokud ano, jaká? Otazníky kolem výchovy k rodičovství 

se jen hrnou. Nyní je třeba k tématu přistoupit vážně a začít hledat možné odpovědi. 

 

Dodejme ještě, že celkový způsob, jakým se chováme k dítěti a jak je tedy 

vychováváme, je dalekosáhle ovlivněn našimi rodičovskými postoji, které se vytvářejí 

ještě dříve, než naše dítě spatří světlo světa, ba ještě dříve, než bylo počato (Matějček, 

1996, s. 10; Matějček, 2005, s. 15). Máme určité představy, očekávání, která 

předznamenávají, jak se budeme k početí dítěte a k těhotenství stavět, zdali se budeme 

těšit nebo ne, jak budeme jednou své děti přijímat apod. Z. Matějček shrnuje: „Mladí lidé 

by měli do svého očekávání od života pojmout, započítat požadavek, aby měli děti, které 

chtějí mít, s tím, s kým je chtějí mít, a v době, která je pro ně příhodná. Na své děti by 

měli být vnitřně připraveni!“ (1994, s. 17). Proto celá problematika rodičovských postojů, 

postojů k dítěti, partnerství, sexu i rodině souvisí s odpovědností každého konkrétního 

jedince. 
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Kromě rodičovských postojů mají na styl výchovy vliv též osobní vlastnosti 

vychovávajících, společensko-historické podmínky i aktuální životní situace (srov. Čáp, 

1996, s. 167-168). Podstatným determinantem výchovného stylu je i samo dítě. Poskytuje 

totiž svým rodičům zpětnou vazbu, která opět vyvolává reakci rodiče (zachování 

osvědčených výchovných způsobů apod.). Na tomto místě je vhodné připomenout 

originální výzkumy A. Thomase, S. Chesse a A. G. Birche, kdy konstatovali tři základní 

temperamentové typy v útlém věku dítěte: snadno vychovatelné, obtížně vychovatelné a 

pomalé dítě (Helus, 2003, s. 35). Je asi jasné, že typ snadno vychovatelného dítěte bude 

svým rodičům poskytovat největší množství povzbuzujících zpětných vazeb a bude tak 

mít co nejpříznivější vliv na jejich výchovný styl, postoje k němu i dalším dětem atd. 

Nezapomínejme také na nesmírně důležitou péči o rodiče, kterým se narodí např. dítě se 

specifickými potřebami (s handicapem). Takové děti v sobě totiž nesou riziko nevhodné, 

nedostatečné, zanedbávající péče. 

A. Buss a R. Plomin přichází s dalšími faktory působícími na styl výchovy dítěte 

v rodině. Jedná se o předcházející učení (zkušenosti) rodiče jako faktory především 

nevědomé (viz výše – vztah rodiny orientační a prokreační), rodičovský temperament a 

temperament dítěte (Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 60). Už jsme mluvili o všech těchto 

faktorech, zde je již pouze připomínáme. Aby celá záležitost s faktory působícími na 

způsob výchovy v rodině nebyla tak jednoduchá, ke všemu předchozímu se ještě 

přidružuje vliv věkových zvláštností jak dítěte, tak rodiče a vůbec vývojová fáze 

partnerského vztahu i celého rodinného cyklu (srov. Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 61). 

V následujících kapitolách se budu podrobněji zabývat procesem „stávání se 

rodičem“ a dvěma pravděpodobně nejdůležitějšími činiteli ve výchově k rodičovství – 

rodinou a školou. 

 

3.2.1. Ontogenetický vývoj a formování osobnosti rodiče 

To, jak jsme sami připraveni či vybaveni pro výkon rodičovské (vychovatelské) 

role (ale též, pro nás momentálně důležité, role partnerské), závisí do značné míry na 

průběhu našeho samotného ontogenetického vývoje. Ten je vždy zcela 

 neopakovatelný (individuální, specifický pro daného jedince); 

 zákonitý (vývojové fáze na sebe navazují, nelze je přeskakovat); 

 celistvý (fyzický vývoj, kognitivní a sociální jsou spolu v úzké souvislosti a 

vzájemně se ovlivňují, je mezi nimi vztah vzájemné závislosti a podmíněnosti); 

 postupný (vývoj od jednoduššího ke složitějším úkonům); 
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 nerovnoměrný (střídání období rychlejšího, pomalejšího, stabilnějšího rozvoje, 

existence přípravných fází, fází latence a vývojových skoků); 

 nezvratný (nezrušitelný – vývojem dosažená úroveň se nevytrácí19) (podle 

Vágnerová, 2008, s. 30-31). 

S poslední obecnou charakteristikou psychického vývoje souvisí otázka možnosti 

„změnit“ dosavadní vývoj, k čemuž jsme motivováni především v případech, kdy došlo 

k získání negativních zkušeností. „Aktuální otázkou vývojové psychologie je problém 

vymezení míry, v níž může raná zkušenost ovlivnit pozdější vývoj. Některé směry 

vývojové psychologie, např. psychoanalýza, považovaly zážitky z prvních let života za 

podstatné a určující pro další osobnostní vývoj. Současné studie ukazují, že vliv raných 

zkušeností není tak velký a jednoznačný, že se na rozvoji lidské psychiky spolupodílí 

mnoho dalších faktorů, které působí až v pozdějším dětství“ (Vágnerová, 2008, s. 32). 

V případě negativních raných zkušeností jde vlastně o velmi radostnou zprávu. Na 

rozdíl od mnohých zvířat, u člověka totiž „nebyly shledány žádné časové periody, které by 

byly pro určité chování kritické, tj. že by se určité chování dalo navodit jen a jen v té 

době a dál že už by bylo všechno úsilí marné“ (Matějček, 1996, s. 7-8). Už jsem v této 

souvislosti několikrát odkazovala právě na šířku a rozmanitost vlivů, které na osobnost 

člověka působí, ale také na větší lidskou přizpůsobivost, tvárnost, plasticitu, a zejména 

na odolnost jedince, jeho individuální způsoby zpracování těchto zkušeností, proces 

vyrovnávání se s nimi, schopnost čerpat psychickou energii z různých oblastí, profitovat 

z vlivu negativních raných zkušeností a nepodléhat jejich zátěži apod. (srov. Vágnerová, 

2008, s. 32-33). Ve světle těchto zjištění se pak charakteristika nezvratnost postupně 

ukazuje jako do jisté míry zvratnost, čímž nechci říci, že se „ztratí“ zkušenosti z 

předchozích vývojových fází, ale spíše nabudou jiné formy. To se ale neděje samovolně 

bez jakéhokoliv přičinění. Této změny mohou dosáhnout pouze jedinci, kteří jsou schopni 

odolávat těmto nepříznivým podmínkám. Sama se ale ptám: kolik lidí je schopno takové 

nezdolnosti? Za jakých podmínek? Jakou měrou se na resilienci jedince podílí rodina, 

škola, další činitelé? Kolik lidí se nebojí vyhledat např. pomoc u psychologa či 

psychoterapeuta etc. za účelem získání/obnovení vnitřní rovnováhy a zbavení se 

(rozumějme tím vyrovnání se, vědomé zpracování) těchto negativních zkušeností? 

Samozřejmě, že toho mohou dosáhnout i bez odborné pomoci. 

Existence kritických vývojových period u člověka sice zatím prokázány nebyly, 

„neznamená to však, že by raná zkušenost nebyla důležitá: raná zkušenost může 

podněcovat nebo naopak nepříznivě ovlivňovat a tak do jisté míry zaměřovat směr 

                                                           
19 Za normální lze považovat involuční změny (právě jako určitou ztrátu dosažených schopností apod.) 

související s procesem stárnutí, avšak regrese je chápána jako chybná vývojová změna. 
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dalšího vývoje“ (Dittrichová, Břicháček, Sobotková, 2005, s. 2). V současnosti nepochybně 

víme o existenci tzv. senzitivních (citlivých) fází, s nimiž se pojí právě tyto rané 

zkušenosti. Jde o časové úseky, v nichž je jedinec zvýšeně vnímavý vůči podnětům 

určitého druhu, které jsou k rozvoji dané funkce potřebné (Vágnerová, 2008, s. 32). 

Promeškáme-li toto příhodné období, je pravděpodobnější, že se tím vývoj dítěte 

zkomplikuje. Proto se domnívám, že je spíše lepší mít před sebou preventivní upozornění 

připomínající nám „Pozor! Nepromeškej příhodnou dobu pro rozvoj potřebných 

psychických funkcí. Byla by to škoda, neboť by to dotyčnému mohlo velice zkomplikovat 

život.“, nežli se později věnovat nápravě a terapii, která je obtížná a náročná. I výzkumy 

amerického psychologa H. Harlowa „prokázaly, že u primátů se sexuální a rodičovské 

chování plně rozvíjí pouze tehdy, získají-li v dětství pozitivní zkušenosti s rodiči a 

vrstevníky“ (Plháková, 2003, s. 338). Z těchto a dalších důvodů „není dobré spoléhat na 

to, že dítě ze všeho vyroste“ (Mertin, 2011, s. 77). V tomto smyslu jsou též irelevantní a 

bezpředmětné argumenty (spíše alibi) zejména starších lidí, ale nejenom jich, kdy 

můžeme např. slyšet: „S námi se také nikdo nemazlil a přežili jsme to, tak on/ona to taky 

přežije. O zásadách správné výchovy se nic nevědělo a vyrostli z nás slušní, pracovití 

lidé“ (srov. Mertin, 2011, s. 20). Domnívám se, že u některých se jedná spíše o obranný 

mechanismus za účelem shodit ze sebe břemeno odpovědnosti za dítě a možnosti 

vymluvit se. 

Na druhé straně se může také stát, že danou výstrahu spojenou s citlivými obdobími 

ve vývoji si vezmeme k srdci až příliš – nyní mám na mysli především úzkostné rodiče, 

kteří reflektují každý svůj krok a ptají se, zda byl správný, něco nepromeškali, nepokazili 

apod. Takovým skutečně náleží uklidnění, že „když se ve výchově někdy něco trochu 

promešká, není to definitivní osudová rána“ (Matějček, 1996, s. 8). Příliš lásky, příliš 

obav, ochrany apod. dítěti škodí stejně jako jejich nedostatek. V dnešním světě (ale 

nejenom dnešním) bylo, je a bude vždy spoustu nástrah, ohrožení a nebezpečí. Je potřeba 

naučit se s nimi žít a bojovat s nimi, i když to je úkol věru nesnadný. 

Vzhledem k tomu, že se nyní zaměřuji na ty, kteří se rodiči teprve stanou, původně 

zamýšlený následný obsah tohoto oddílu se měl týkat podrobnějšího popisu jednotlivých 

vývojových fází od početí až po období, kdy se obvykle rodiči stáváme – tedy po období 

časné dospělosti, pokud bychom si ji ohraničili přibližně dvacátým až třicátým rokem 

(ačkoli rodičovské postoje se následně vyvíjejí dál s dítětem). Smyslem mělo být 

konkretizovat vývojové úkoly, jejichž splnění, přes všechny možnosti nápravy uvedené 

výše, považuji za zcela zásadní momenty pro formování osobnosti rodiče, pro jeho zralost 

a připravenost přijmout a vykonávat tuto roli – tedy jedince schopného a chtějícího 

poskytovat péči. 
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Tohoto detailnějšího popisu se nakonec vzdám, protože omezený rozsah této práce 

mne k tomu nutí. Činím tak i z důvodu plánovaného pokračování v tématu 

prostřednictvím diplomové práce, pokud mi to bude umožněno, v níž by se prostor pro 

toto drobnější popsání mohl najít. 

Co však nejsem ochotna si odpustit, je alespoň v náznacích ukázat, co je ve vývoji 

člověka, jenž se chce stát rodičem, důležité, a to navzdory veškerým zjednodušením, 

kterých se nyní budu jistě dopouštět. 

Vzhledem k tomu, že daná problematika je také již celkem kvalitně zpracována, 

odkazuji i na některé konkrétní monografie20, které se danému tématu věnují pod větším 

drobnohledem, a je tak možno si vytvořit potřebné souvislosti atd. 

První období, které shledávám v tomto smyslu jako zásadní, je období novorozenecké 

a kojenecké, kdy je důležité vytvoření připoutání k hlavní pečující osobě (nejčastěji 

matce). Toto pouto bývá označováno termínem attachment a vzniká kolem sedmého až 

osmého měsíce života dítěte. Je považován za základ všech intimních vztahů k lidem 

vůbec – může být pokládán za prototyp přátelských vztahů, později vztahů partnerských 

a rodičovských. Bez vytvoření takovéto jisté vazby21 je pravděpodobné, že jedinec bude 

v budoucnosti trpět absencí pocitu bezpečí a jistoty jako primární psychické potřeby 

každého člověka. Podobně podle E. H. Eriksona je dané období zaměřeno na získání 

základní (bazální) důvěry ve svět, která eliminuje úzkost a rozvíjí otevřenost vůči 

okolnímu světu i vůči zkušenosti, kterou mu může tento svět poskytnout (Vágnerová, 

2008, s. 44). 

V předškolním věku (mezi třetím a šestým rokem) se mi jeví nejdůležitější velmi 

intenzivní identifikace dítěte s rodičovskými vzory a počátky utváření jeho pohlavní 

(genderové) identity a s ní související sexuální identity. 

Střední školní věk je senzitivní periodou pro vývoj pečovatelského/rodičovského 

chování, specifického chování vůči malým dětem (D. Stern, 1977 in Matějček, 1994, s. 

59). Pomocníky k nezaplacení jsou v tomto ohledu domácí zvířátka či mladší sourozenci. 

Významným momentem je proto dostatečný kontakt s vrstevníky, ale též s malými i 

většími dětmi, s dospělými, kteří se chovají mateřsky a otcovsky, s prarodiči (Matějček, 

1994, s. 61 a 64). 

                                                           
20 Pro rodiče zejména: MATĚJČEK, Z. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha : Portál, 1999. nebo MATĚJČEK, 

Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha : Grada, 2005. nebo MERTIN, V. Výchovné maličkosti : 
Průvodce výchovou dítěte do 12 let. Praha : Portál, 2011. Pro pokročilejší též: VÁGNEROVÁ, M. Vývojová 
psychologie I. : Dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2008., VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II. : 
Dospělost a stáří. Praha : Karolinum, 2008., LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 

Praha : Grada, 2006. 
21 M. Ainsworthová longitudinálně sledovala řadu párů matka-dítě a na základě svých zjištění se pokusila 

hodnotit kvalitu tohoto vztahu (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 65). Podobně R. Spitz, M. Mahlerová, D. 

Stern či J. Bowlby se zabývali studiem primárních vztahů s lidmi (Vágnerová, 2008, s. 40-44). 



 
54 

Pubescence a adolescence je významná charakteristickými experimentacemi 

s partnerskými vztahy, prožíváním prvních lásek, narůstající frekvencí sexuálních 

aktivit, vč. prvních zkušeností s pohlavním stykem, jakož i pomalým dovršováním vývoje 

identity, jež bude posléze podmínkou vzniku intimního soužití partnerů v další etapě 

(Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 155; Vágnerová, 2008, s. 381). Následující obr. č. 5 

shrnuje výše uvedené. 

 

Obr. č. 5 Náznak mezníků ve vývoji zralé osobnosti rodiče 

 

 

3.2.2. Význam rodiny ve výchově k rodičovství 

Samotným významem rodiny jsme se již zabývali v podkapitole 2.2. Význam 

rodiny. Nyní už jen krátce připomeňme alespoň některé konkrétní souvislosti mezi 

působením rodinného prostředí a dispozicemi pro rodičovství (ale i partnerství a 

manželství): 

1. V procesu formování dispozic pro rodičovství má rodina většinou primární roli. 

Doplňme ještě tento unikátní význam rodiny slovy M. Cipra, který říká: „Mezi 

nejdůležitější instituce, jimž společnost svěřuje výchovu dětí a mládeže, patří 

rodina. Rodiče a další dospělí členové rodiny představují významné činitele 

výchovy zejména ze tří důvodů: 1. vychovávají dítě od okamžiku jeho zrození 

v období nejvnímavějším a pro další rozvoj často rozhodujícím (viz oddíl 3.2.1. 

Ontogenetický vývoj a formování osobnosti rodiče – pozn. autorky). 2. 

Vychovávají dítě až do jeho dospělosti celou rodinnou atmosférou, v níž dítě 
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prožívá zpravidla nepřetržitě celé své dětství a mládí. 3. Mají rozhodující vliv 

na citový a morální vývoj dítěte jako lidé mu nejbližší. Proto lze rodinu těžko ve 

výchově nahrazovat, a pokud je to nutné u dětí opuštěných a sirotků, je 

nejlepší formou její náhrady systém, který se rodinné výchově co nejvíce blíží 

(pěstounská péče, ústavní výchova v malých skupinkách rodinného typu)“ 

(1987, s. 145). 

2. Rodinné prostředí je tedy zásadní pro průběh ontogenetického vývoje, 

socializace – tvorba postojů, hodnotových žebříčků, názorů, vztahu k sobě, 

k druhým lidem, ke světu. 

3. Význam sociálního učení – rodiče jako vzor: 

a) genderové diferenciace a pohlavní identifikace (žena vaří, uklízí, pere, 

muž opravuje, montuje – ale mohou si navzájem pomoci); 

b) rodinného i partnerského života (výběr partnera, rozdělení moci – 

patriarchát nebo matriarchát, observace mechanismů fungování 

vztahu, např. způsoby komunikace); 

c) sociální dědičnosti či transgenerační přenos jako sklonu opakovat, co 

jsme zažili (srov. Klíma, 2005, s. 6-7), se zvláštním důrazem na 

formování výchovného stylu rodičů; 

d) způsobů trávení volného času; 

e) distribuce finančních prostředků; 

f) jiné (Fanta, Šmolka, 1981, s. 9-13). 

4. Sourozenecký vliv – „vytváří podněty nejrůznějšího druhu, většinou vysoké 

intenzity, silně stimulující nejprve v oblasti smyslové, později afektivní a 

sociální“ (Langmeier, Matějček, 2011, s. 145). 

Navzdory ohromným možnostem, které rodina má ohledně utváření osobnosti dítěte, 

nelze její vliv chápat absolutně. Do značné míry mají ale dispozice pro rodičovství základ 

v naší orientační rodině – ve zkušenosti s  vlastními rodiči, případně sourozenci. Lidé, 

kteří měli tzv. šťastné dětství a vyrůstali v citově vřelém a pevném rodinném 

společenství, mají k rodičovství snazší a radostnější cestu než ti, kdo právě takové dětství 

neprožili (Matějček, 2005, s. 16-17). Působení rodinného prostředí je tak v našich 

životech příležitostí i rizikem zároveň. 

 

3.2.3. Význam školy ve výchově k rodičovství 

Při pohledu na výše uvedené požadavky, které má být rodina s to plnit, je vcelku 

pochopitelné, že dochází k situacím, kdy rodina nestačí na vše a v některých (či dokonce 
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ve všech) svých úkolech pokulhává. Z tohoto hlediska se mi jeví škola jako důležitá 

významná podpůrná instituce, a to zejména z těchto důvodů: 

1. školní docházka, na úrovni základní školy, je u nás povinná; 

2. povinná školní docházka se týká všech dětí (tedy i dětí se specifickými 

vzdělávacími potřebami – zdravotně handicapovaných, sociokulturně 

handicapovaných či jinak znevýhodněných); 

3. v době, kdy děti školu navštěvují (počínaje mateřskou školou po střední školy), 

procházejí vývojovými obdobími, která jsou podstatná, ne-li kritická, pro 

formování rodičovských postojů. 

Školské působení ale rozhodně nelze chápat jako suplování rodinných výchovných 

implementací! Když nefunguje rodina, výchova ve škole může fungovat snad jen za 

předpokladu obrovského výchovného úsilí – na obou stranách (vychovatele i 

vychovávaného). Škola nemůže „udělat práci“ za rodinu, stejně tak jako možnosti rodiny 

jsou jistým způsobem ohraničené. 

Co se týče školských kurikulárních dokumentů, v již neplatných vzdělávacích 

programech Základní škola pro vyučovací předměty Rodinná výchova a Občanská 

výchova byla zařazena témata jako „Rodina a širší sociální prostředí“, „Rozvoj osobnosti“, 

„Sexuální výchova“, „Život ve společnosti“, „Člověk a dospívání“, „Člověk a citový život“, 

„Člověk a rodinný život“ či „Životní perspektivy“. V současné době probíhá výuka podle 

rámcových (resp. školních) vzdělávacích programů, kde na úrovni základního vzdělávání 

je s výchovou k rodičovství asi nejblíže spjat vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“ a 

průřezové téma „Osobnostní a sociální výchova“. 

S. Střelec upozorňuje na řadu problémů spojených s rodinnou výchovou jako 

vyučovacím předmětem ve škole: 

1. nedostatečně připravení učitelé – vyučována převážně neaprobovaně; 

2. nejednoznačné vymezení obsahově vzdělávacího standardu; 

3. obsahové překrývání témat s předmětem občanská výchova; 

4. převažující informativní a formální pojetí; 

5. malá časová dotace (1 hodina týdně); 

6. konfliktotvornost mezi učiteli a rodiči; 

7. rodinná výchova jako vyučovací předmět u nás nemá tradici; 

8. nesystematické působení (často forma jednorázových besed s odborníky) (1997, 

s. 46-53). 

Škola nám v současné době zvládnutí výkonu rodičovské role nijak zvlášť 

neulehčuje, ačkoli se pro mnohé z nás jedná o životně důležitou, možná nejdůležitější, 

roli, která je spojena i s vysokými nároky. „Účinné látky jsou tak dokonale rozptýleny 
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v obsahu jednotlivých školních předmětů, že je již nikdo nikdy nenajde“ (Hargašová, 

Novák, 2007, s. 87). Podle mého názoru není výraznou překážkou fakt, že se ve škole 

výchově k partnerství a rodičovství nevěnuje žádný speciální samostatný předmět. 

Považuji však za problém, že v rámci učiva věnujícímu se partnerství a rodičovství jde 

v drtivé většině spíše o sexuální výchovu. Ta je samozřejmě také zcela zásadní, leč 

problematika péče o partnerský vztah, o domácnost, o dítě apod. bývá odsunuta na okraj, 

přičemž je neméně důležitá. 

 

Můžeme shrnout, že s výchovou k rodičovství je spojeno množství problémů, 

nejasností, otazníků i nejrůznějších antinomií. Jde o téma, kterému zatím u nás není 

věnována dostatečná soustavná pozornost, zejména z preventivního hlediska. Výše 

předkládané pokusy o naznačení směrů, kterými by se mohla ubírat, rozhodně nejsou 

řešení konečná, nýbrž přesně naopak – svými nedostatky a nedokonalostmi či 

nepřesnostmi ve formulacích chce podnítit k dalšímu rozvoji v této oblasti. Povede-li celá 

tato práce k dalšímu bádání, hledání, diskusím, ale i polemikám a kritice, pak zcela 

naplní své poslání, neboť čím více budeme o výchově k rodičovství diskutovat, tím 

snadněji se nám bude daná problematika vyjasňovat a věřím, že nám bude umožňovat se 

v této oblasti lépe rozhodovat. 
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4. RIZIKA A MOŽNÉ DŮSLEDKY NEVHODNÉHO PŮSOBENÍ 

RODINY 

Nyní bych ráda věnovala zvláštní pozornost případům, kdy má rodina a rodinná 

výchova negativní vliv na jedince, resp. nese v sobě určité množství rizik, která mohou 

nevhodně působit. 

Rizik týkajících se rodiny (rodinné výchovy) existují stovky, ne-li tisíce. Nikdy 

nemůžeme přesně tvrdit, jaké důsledky bude mít to které výchovné i mimovýchovné 

působení, přesto ale můžeme říci, které může být rizikové, tj. nesoucí v sobě potenciální 

ohrožení. Pro představu uveďme několik z nich22 (podle Helus, 2007, s. 153-165; 

Horáková Hoskovcová, Suchochlebová Ryntová, 2009, s. 18-19; podle Matějček, 1994, s. 

22-31; Matějková, 2009, s. 5-9; Vágnerová, 2004, s. 592): 

 riziko vyplývající z problémů v partnerském vztahu rodičů (časté hádky, 

mimomanželský vztah, sexuální nesoulad, nadměrná žárlivost, neslučitelné 

rozdíly, domácí násilí, rozvod aj.); 

 riziko vyplývající z osobnosti rodičů (rodičovská nezralost, poruchy 

rodičovství, zdravotně handicapovaní rodiče, rodiče trpící psychickou 

poruchou, rodiče s nedostatečnými sociálními dovednostmi, nízkým 

sebehodnocením, nízké intelektové schopnosti, rodiče, kteří trpí různými 

závislostmi – alkoholismus, závislost na psychoaktivních látkách, na hracích 

automatech, rodiče se špatnou zkušeností z dětství aj.); 

 riziko vyplývající z osobnosti dítěte (nechtěnost dítěte, zdravotní handicap, 

ADHD, autismus, podprůměrný intelekt, těžký porod, nedonošenost, snadno 

dráždivý temperament, vulnerabilita aj.); 

 riziko vyplývající z chování rodičů k dítěti (resp. výchovných stylů) 

o autoritářská výchova (příkazy a zákazy bez ohledu na potřeby dítěte, 

jeho autonomii, vyžadování slepé poslušnosti – „musíš a nesmíš“) často 

spojená s nadměrným trestáním; 

o zavrhující výchova (ponižování, odmítání, nezájem, ironie); 

o zanedbávání a týrání; 

o ambiciózní a perfekcionistická výchova (neustálý tlak na výkonnost); 

o rozmazlování (merkantilismus); 

o protekcionistická až hyperprotekcionistická výchova (nadměrné 

ochraňování dítěte); 

                                                           
22 Dělení je značně nepřesné, neboť jednotlivé body se vzájemně prolínají. 
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o výchova nadměrně liberální (chybějící hranice, řád); 

o a další; 

 riziko vyplývající ze zátěžových situací (narození dalšího dítěte, nemoc, úmrtí 

nebo dlouhodobá absence jednoho či více členů rodiny, příliš nízká nebo příliš 

vysoká socioekonomická úroveň rodiny, rodinné uspořádání, konstelace, 

struktura aj.). 

Důsledky takového působení rodiny by mohlo pravděpodobně být např.: 

neuroticismus, infantilismus, zvýšená úzkostnost, zvýšená impulzivita, agresivní 

chování vůči ostatním, sklony k apatii, vzdání se jakékoli osobní iniciativy, nadměrná 

lítostivost, nízké sebevědomí, nízká sebejistota, nízká sebedůvěra, chybějící nebo 

nedostatečná sebeúcta, naučená bezmocnost, nesamostatnost, komunikační potíže, 

pseudooligofrenie, podíl na vzniku školní neúspěšnosti, problémy s navazováním vztahů, 

přetrvávající egocentrismus či sobeckost, vyčerpanost, negativismus vůči autoritě, 

obecně nepřátelský postoj k lidem i k životu a ke světu, příspěvek ke vzniku poruch 

chování (záškoláctví, šikana, vandalismus, kriminalita, užívání psychotropních látek), 

sociální patologie, psychopatologie, psychická deprivace, zdravotní obtíže (resp. 

psychosomatická onemocnění), vznik handicapu, syndrom CAN, suicidium apod. (srov. 

Helus, 2007, s. 153-165; Pelikán, 1995, s. 180-189). 

Rizik je mnoho a nelze se jim zcela vyhnout. Vypadá to, že kruh se uzavírá... 

Naštěstí člověk není jen pasivním příjemcem těchto vlivů, ale vykazuje vlastní aktivitu 

(vystupuje v roli subjektu), kterou zpětně na prostředí, které ho obklopuje, působí – 

přetváří ho, modifikuje, individuálně zpracovává a interpretuje podněty a zkušenosti. 

Rizikové faktory mohou působit jako spouštěče, zhoršující nebo udržující činitelé. Přitom 

vlivy prostředí nepůsobí stejně v různých vývojových fázích, kdy můžeme konstatovat, že 

nejvýznamnějším obdobím je v tomto ohledu dětství (Vágnerová, 2004, s. 42-43). Již jsem 

v tomto smyslu upozornila na význam senzitivních období ve vývoji dítěte. 

Způsob působení (pozitivní, neutrální, negativní) je tedy dán především mírou 

vulnerability (zranitelnosti) jedince a jeho resilience (odolnosti, nezdolnosti, 

houževnatosti) jako protektivního faktoru, ale také množstvím zátěžových faktorů 

(Vágnerová, 2004, s. 43). 

 

Zkusme se nyní, prosím, zamyslet nad tím, jakou šanci vymanit se (či zmírnit dopad) 

z následujícího vlivu má dítě, jemuž např. jeho rodiče ze samé lásky a strachu, aby dítě 

neztratili, brání v rozvoji jeho autonomie, překážejí mu v jeho úsilí o emancipaci v době 

dospívání, a zároveň není predisponováno dostatečnou odolností? (podle Langmeier, 

Krejčířová, 2006, s. 178). 
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Pravděpodobně nebude odebráno z takové rodiny sociálními pracovnicemi pro hrubé 

narušování jeho vývoje a předáno do ústavní péče. Přesto se asi většina odborníků 

(mějme nyní na mysli zejména pedagogy, psychology) shodně na tom, že tyto důsledky 

jsou pro dítě škodlivé, resp. pravděpodobně budou působit v jeho dalším vývoji potíže a 

vytvářet nároky, se kterými bude muset bojovat a na tento boj vynakládat energii (v 

našem konkrétním případě bude muset navíc ještě někde prameny odolnosti získat). 

Nestojí mu tedy rodiče v cestě? Neničí dítěti dokonce celý život? Je vůbec možné se toho 

vyvarovat? Jak těmto rodičům sdělit, kde dělají chybu tak, aby se neurazili? Jaké máme 

možnosti měnit zaběhnuté nevhodné způsoby výchovy rodičů? Uvažme zejména to, že 

není možné nikomu nakázat, aby navštívil „kurz pozitivního rodičovství“. Změna 

výchovných postojů je zde extrémně náročná a obtížná. Měla by existovat možnost 

nařízení terapie rodičům, aby nepřenášeli na dítě své nevědomé obavy a tím dále 

nesnižovali jeho odolnost? Proč necháváme výchovu dítěte v rukou takových rodičů, když 

mu evidentně škodí? Je ale možné dělat snad nějaký výběr vhodných a nevhodných 

rodičů (podobně jako při „výběrovém řízení“ u kandidátů na adoptivní rodiče)? Jakou 

míru ochrany mohou takovému ohroženému dítěti přinášet ostatní faktory (škola, 

kamarádi aj.)? 

 

Na základě výše uvedeného můžeme shrnout, že ne každý má k plnění rodičovské 

role dispozice, tedy podle názvu knihy E. Rheinwaldové (1993) – rodičovství není pro 

každého. 

Už jsme se ale zmínili v předešlé kapitole, že rodiče nejsou a ani nemohu být nikdy 

zcela dokonalými a ideálními rodiči. Chybují – ať chtějí, nebo ne, vědomě, či nikoliv. 

Zvlášť silně se to asi projeví u prvorozených dětí, kdy metoda pokus-omyl je asi 

nejsilnější (srov. Prekopová, 2010, s. 8). Smysl chyb vyjadřuje celkem výstižně čínské 

přísloví: „Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu“ 

(Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 40). Tím nechci říci, že bychom se měli strachu z chyb 

zcela zříci. Trochu bázně v tomto směru nás motivuje ke snaze zamýšlet se nad tím, co je 

správné a co ne, příp. vede k úsilí vyvarovat se různých chyb. 

Z. Matějček (1994, s. 31) píše, že riziko existuje jen v podobě možnosti, ale počítat 

s ním musíme, i když nemusí být nikdy realizováno, zhmotněno, naplněno. Na druhou 

stranu je potřebné mít na mysli, že náprava a terapie je posléze velmi náročná, a proto 

mi přijde efektivnější vynaložit velké úsilí v oblasti primární prevence (např. 

prostřednictvím výchovy k partnerství a rodičovství). Chápu ji jako důležitější složku 

předcházení problémům, než práci s již rizikovými, nebo dokonce „nakaženými“, 

skupinami, ačkoli i ta má samozřejmě svůj význam. 
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Jak jsme ale mohli vidět, v oblasti rodičovství je předcházení obtížím s ním 

spojených zvláště obtížné. Narážíme zde na problémy etické (např. může někdo někomu 

zakázat mít děti, protože si myslí, že je někdo nevhodným rodičem? lze jednoznačně 

poznat, kdo se pro roli rodiče hodí a kdo ne?), psychologické (např. jak sdělovat rodičům, 

kde dělají chybu, aby toto sdělení nebrali jako ponižující kritiku?), sociologické (např. 

může se v budoucnu stát, že dysfunkční rodiny budou normou?), ale i filosofické (např. 

jaký je vztah svobody a nutnosti?). 

Cílem této kapitoly bylo ukázat, jakými způsoby může rodina dítě poškodit a čeho 

bychom se tak měli vyvarovat, pokud to jde, abychom nepřispívali ke vzniku různých 

nežádoucích důsledků, neboť „jestliže o nějakém riziku víme, znamená to, že jsme udělali 

první krok na cestě, jak se s ním vypořádat“ (Matějček, 1994, s. 31). Chce tak být malým 

příspěvkem k rozvoji žádoucího výchovného stylu rodičů. 
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ZÁVĚR 

Vrátím-li se k předem stanovenému cíli, domnívám se, že se mi podařilo ho naplnit. 

Obsah celé bakalářské práce pak mohu zrekapitulovat takto: Za předpoklad dobrého 

plnění rodičovství můžeme považovat udržení relativně fungujícího a spokojeného 

partnerského vztahu, který může být pro děti v rodině zdrojem jistoty a bezpečí a také 

vhodným vzorem k nápodobě v jejich vlastním životě. 

Rodina jistě není jediným faktorem, který se podílí na utváření osobnosti člověka, 

ale často má na začátku jeho života výsadní postavení s dalekosáhlým vlivem, zejména 

kvůli svému bezprostřednímu a trvalému působení, ze kterého se lze jen těžko vymanit. 

Proto je možnou šancí, ale i ohrožením pro jedince. V tomto smyslu má svůj význam 

složení členů rodiny, jejich charakteristiky a všechny kontextuální vlivy na ně působící. 

Právě kvůli této nesmírné šíři vlivů, i s ohledem na současné společenské problémy pojící 

se s partnerskými vztahy, rodinou, rodičovstvím, je nepravděpodobné, že by existovala 

rodina, která by v sobě nenesla alespoň minimální riziko nežádoucího vlivu na své členy, 

nebo dokonce na celou společnost. V tomto smyslu se ke slovu dostává výchova 

k psychické odolnosti. 

V kapitole o rodičovském chování jsme mohli obdivovat, jak důmyslná byla příroda 

při zajišťování péče o potomky, jak hluboce jsou dané mechanismy zakořeněny, ale že 

jsou také v mnohém nedostatečné, a proto je výhodná určitá kompenzace 

prostřednictvím vnějších vlivů. Ve své bakalářské práci jsem představila koncept 

výchovy k partnerství a rodičovství jako jedné z těchto možných podpůrných faktorů. Ta 

má mít především funkci primární prevence. S ohledem na dnešní stav výskytu rizik, 

jako výchovných podmínek, se jeví toto téma mimořádně aktuální a významné. 

Připočtěme k tomu fakt, že děti přicházejí jaksi „bez návodu k použití“ a metoda pokus-

omyl zde může mít své neblahé následky. Je efektivnější jim raději předcházet, nežli se 

podílet na jejich nápravě a terapii, která je velice náročná. 

Celkově jsem ve své práci došla k tomu, že v této souvislosti jde zatím o 

problematiku spíše opomíjenou. Je též nutné připomenout, že možnosti výchovy 

k partnerství a rodičovství jsou různým způsobem omezené. Její asi nejsilnější hranice 

vychází z jejího postavení, kdy nemůže (nebo jen s velkými obtížemi) vystupovat z pozice 

experta, ale především facilitátora. Zde narážíme na problémy etické, psychologické, 

sociologické i filosofické. 

Rodičům jako významným vychovatelům necháváme obrovskou autonomii, která ale 

některým jen sotva přísluší. Dovolujeme jim, aby mohli napáchat beztrestně paseku, za 

kterou zaplatí především dítě, zvláště je-li k tomu disponováno. „Trnem v oku“ zůstávají 
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tedy možnosti vnějšího působení na rodiče – jejich osobnost, partnerské, rodičovské, 

výchovné postoje, výchovné styly apod. 

„... Meteorologie má ostatně s pedagogikou to společné, že musí sledovat působení 

mnoha často protikladných činitelů, kteří spoluurčují očekávané nebo i neočekávané 

efekty; neboť jejich předmětem jsou jevy stochastické, podléhající zákonům 

pravděpodobnosti a výjimečnosti“ (Cipro, 1987, s. 22). 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Sňatečnost 

 

(převzato z http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost) 

 

 

(převzato z http://demografie.info/?cz_snatecnostobecne=) 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/snatecnost
http://demografie.info/?cz_snatecnostobecne


 
71 

Příloha č. 2 Bronfenbrennerův model vývoje individua v sociálním kontextu 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podle ŠULOVÁ, L. Širší sociální kontext a rodina. In VÝROST, J.; SLAMĚNÍK, I. Aplikovaná sociální psychologie I : 

Člověk a sociální instituce. 1. vyd. Praha : Portál, 1998. s. 311-313. ISBN 80-7178-269-6.) 

 

 

 

 

 

 

 

Exosystém 

Mezosystém 

Mikrosystém 

Makrosystém 

 geografická poloha 

 národnost 

 příslušnost k etniku 

 venkovské vs. městské prostředí 

 socioekonomický status 

 třídní příslušnost 

 typ životního prostředí (byt, dům, 

jedna generace, vícegenerační 

soužití) 

 aktuální životní situace (krize, 

válka, prosperita, zdravotní potíže, 

ztráta zaměstnání, úmrtí člena 

rodiny) 

 zprostředkované kontextuální vlivy 

(atmosféra na pracovišti) 

Činitelé působící na prostředí, v němž 

jsou jednotlivci začleněni: 

 př. změna vzdělávacího systému 
Činitelé působící na jedince 

bezprostředně: 

 způsoby rodinné komunikace 

 vzájemná percepce členů rodiny 

 rodinná filosofie 

 výchovné principy 

 způsoby trávení volného času 

 hospodaření s financemi 

 rozdělování činností spojených 

s chodem domácnosti 

 rozdělení soukromých „zón“ 

 vzdělání 

 inteligence 

 zdravotní stav 

 pocit spokojenosti 

 pohlaví a jeho specifika 

 hodnoty 

 vztah k širší rodině, ke společnosti 

 

Činitelé neustále působící na rodinu 

jako celek i na jednotlivce: 

 orientační rodiny partnerů 

 instituce 

 vrstevníci 

 předchozí partnerské vztahy 
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Příloha č. 3 Model rodinného systému 

 

(převzato z L. Šulová in Výrost, Slaměník, 1998, s. 329) 
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Příloha č. 4 Vlivy jednotlivých typů prostředí 

 

(převzato z Kraus, Poláčková, 2001, s. 106) 
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Příloha č. 5 Seznam vybraných publikací z edice Rádci pro rodiče a vychovatele 

 

Níže uvedený seznam literatury dokládá šíři literatury pro rodiče z vybrané edice. 
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