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Anotace 

Diplomová  práce  se  zabývá  rodiči  a  prarodiči  ve  výchově  dětí  předškolního  věku.  

První, teoretická část zkoumá sociologické údaje o rodině a problematiku výchovy dětí. 

Dále  se  podrobněji  zabývá  pozicí  a  rolí  prarodičů,  kde  jsou  tyto  poznatky  dále 

rozváděny  v kontextu  k dítěti,  kde  je  kladena  důležitost  na  přítomnost  prarodičů  

při výchově.  

Druhá  část diplomové práce  je věnována výzkumu. Zkoumá  jak se rodiče a prarodiče 

podílí na výchově dětí a jak tuto výpomoc vnímají mladí rodiče. Zjišťuje, jaké výchovné 

metody převzali  rodiče od svých  rodičů a  jak se změnila výchova dnes oproti dřívější 

době. Také se zabývá, zda ovlivňují prarodiče své děti a  jestli děti vnímají  to, že  jsou 

v životě ovlivňováni svými rodiči. 
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ANNOTATION 

This diploma work deals with parents and grandparents in education of preschool age.   

First  theoretical  part  of  the  work  examines  sociological  data  about  family  

and  education  of  children.  The work  further  deals  details  of  the  position  and  role  

 

of  the grandparents when  these  findings are  then compare  in  the context of a child 

where the main importance is focused to presence grandparents in education. 

The  second  part  of  the work  is  focused  to  research.  It  examines  how  the  parents  

and grandparents work  together  in education and how  feels  this help young parent.  

This part of  the work  finds what education methods repeat of our children and how 

has changed the education today against of past.  It deals  if grandparents affect their 

children and if these children perceive they are influence by parents.  

 

 



6 

 

OBSAH 
I. Teoretická část ............................................................................................................... 9 

1  Sociologické údaje o rodině a její funkce .................................................................. 9 

1.1  Historie rodiny .................................................................................................... 9 

1.2  Sociálně psychologické a sociologické pohledy na rodinu ............................... 10 

1.3  Funkce rodiny ................................................................................................... 12 

1.4  Rodina v současné době ................................................................................... 14 

2  Problematika výchovy dětí a jejich potřeb .............................................................. 16 

2.1  Vývoj výchovy ‐ historie ................................................................................... 16 

2.2  Současné demografické tendence ................................................................... 16 

2.3  Vliv rodinné výchovy ........................................................................................ 17 

2.3.1  Typy rodinné výchovy ............................................................................... 19 

2.3.2  Výchova dítěte v rodině ............................................................................ 22 

2.3.3  Podíl rodičů na výchově dětí ..................................................................... 27 

2.3.4  Podíl prarodičů na výchově dětí ............................................................... 28 

2.4  Porovnání potřeb ............................................................................................. 30 

2.5  Nároky a požadavky na dítě ............................................................................. 30 

2.6  Konflikty a nedorozumění pří výchově ............................................................ 31 

3  Rodiče ...................................................................................................................... 38 

3.1  Role rodičů a prarodičů všeobecně .................................................................. 38 

3.2  Pozice a role rodičů .......................................................................................... 39 

3.2.1  Role matky ................................................................................................ 43 

3.2.2  Role otce ................................................................................................... 45 

3.3  Rodiče a jejich potřeby ..................................................................................... 47 

3.4  Zákon o rodině – právní postavení rodičů a prarodičů .................................... 50 

4  Prarodiče.................................................................................................................. 52 

4.1  Pozice a role prarodičů ..................................................................................... 53 

4.2  Soužití prarodičů v rodině ................................................................................ 56 

4.3  Prarodiče a jejich potřeby ................................................................................ 60 

4.3.1  Zralost pro prarodičovství ......................................................................... 63 

4.3.2  Vzájemný kontakt prarodičů a dětí ........................................................... 64 

4.3.3  Přínos prarodičů pro rodinu ..................................................................... 66 

4.4  Sociologické údaje seniorů ............................................................................... 68 

4.4.1  Statistické údaje seniorů ........................................................................... 69 

4.4.2  Ekonomická aktivita seniorů ..................................................................... 69 



7 

 

II. Praktická část .............................................................................................................. 71 

5  Cíle výzkumné části I ‐ rodiče .................................................................................. 71 

5.1  Hypotézy k výzkumné části I ............................................................................ 71 

6  Cíle výzkumné části II ‐ prarodiče ............................................................................ 72 

6.1  Hypotézy k výzkumné části II ........................................................................... 72 

7  Výzkum .................................................................................................................... 73 

7.1  Výzkumné metody ........................................................................................... 73 

7.2  Analýza výsledků .............................................................................................. 74 

7.2.1  Analýza výsledků ‐ rodiče .......................................................................... 74 

7.2.2  Analýza výsledků ‐ prarodiče .................................................................... 81 

8  Objasnění hypotéz ................................................................................................... 90 

8.1  Objasnění hypotéz k výzkumné části I ‐ rodiče ................................................ 90 

8.2  Objasnění hypotéz k výzkumné části II ‐ prarodiče .......................................... 91 

9  Diskuze ..................................................................................................................... 94 

10  Závěr .................................................................................................................... 98 

Seznam použité a citované literatury ........................................................................... 100 

Seznam příloh ............................................................................................................... 102 

 
 

   



8 

 

ÚVOD 

Rodina má pro dítě nezastupitelný význam. Má rozhodující vliv na celkový rozvoj jeho 

osobnosti, zvláště v nejranějším období jeho dětství, a to jak v oblasti tělesné, duševní, 

sociální a vůbec pro jeho celkový vývoj.  

Svědčí  o  tom  nikoli  jen  obecná  zkušenost,  ale  stále  více  nové  a  nové  poznatky  

o důležitosti současného života člověka. Prostřednictvím rodiny si také dítě uvědomuje 

své místo  a  svou  roli  ve  společnosti.  Rodina,  sociální  vztahy  v  ní  a  způsob  výchovy 

budou pro dítě zázemím, ze kterého bude vycházet, až si založí svou vlastní rodinu. 

Prarodiče  jsou  pro  své  vnuky  a vnučky  podstatnou  a  nenahraditelnou  součástí 

životního  vzdělávacího procesu.  Jsou  živým  svědectvím o běhu  času. Vnuci a  vnučky 

s věkem  pochopí,  že  jednou  budou  i  jejich mladí  a  silní  rodiče  také  starými  lidmi  

a  že  ony  samy,  dnešní  děti,  tomuto  osudu  rovněž  neujdou.  Prarodiče  jsou  

pro  tu nejmladší  generaci mimořádně důležitou, nenahraditelnou  a přitom naprosto 

přirozenou školou života. 

 

Od nejstarších členů rodiny se čeká, že budou plnit úlohu spojovacího článku či tmelu. 

Vypráví dětem pohádky, pěstují jejich obraznost a vštěpují jim pravidla. To jak se nyní 

chováme my  ke  svým  rodičům,  nynějším  prarodičům,  tak  poté  naše  děti  se  budou 

chovat stejným způsobem k nám, až my budeme prarodiči. Buďme  jim proto dobrým 

vzorem.  

 

Ve své práci bych se chtěla věnovat rodině rozšířené, do které patří hlavně prarodiče.  

Základním  předmětem  mého  výzkumu  byly  dotazníky  s  druhou  a  třetí  generací 

a  zkoumání  mezigeneračních  rozdílů,  vzájemného  vlivu,  rozdílných  názorů,  postojů  

a životní náhled mezi nimi. Tématem mé práce bude zkoumání, jak ovlivňují prarodiče 

své děti a jestli děti vnímají to, že jsou v životě ovlivňováni svými rodiči. 

 

Cílem mé  práce  je,  pomocí  dotazníků  zjistit,  jak  se  prarodiče  podílí na  výchově dětí  

a jak tuto výpomoc vnímají mladí rodiče. Zjistit, jaké výchovné metody převzali rodiče 

od  svých  rodičů  a  jak  se  změnila  výchova  dnes  oproti  dřívější  době.  Jak  ovlivňují 

prarodiče své děti a jestli děti vnímají to, že jsou v životě ovlivňováni svými rodiči. 
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I. Teoretická část 

 

1 Sociologické údaje o rodině a její funkce 

Rodina by měla být, jak uvádí Strašíková (2004), domovem, místem bezpečí, útočištěm, 

centrem  porozumění,  střediskem  nezištného  vzájemného  obdarovávání.  

„Místem, kde můžeme odložit málo pohodlná společenská roucha, kde se nám dostane 

rady, milosti i odpuštění a vlídného slovního pohlazení. Místem, kde se můžeme svěřit 

se  svými  radostmi  a  strastmi  bez  obav,  že  bude  naší  upřímnosti  zneužito“  

(Strašíková, 2004, str. 30). 

 

Dnešní  model  rodiny  je  vzdálený  ustálenému  modelu,  platném  v Evropě  nejméně  

po  tisíciletí,  dle  Možného  (1999).  „S křesťanstvím  se  rozšířila  přísná  monografie  

a  univerzální  zákaz  sexu mimo manželství  a  také  se  výrazně  odlišovala  role muže  

a ženy. Ochrana domácností nezávisí už na síle a bojovnosti mužských členů rodinného 

klanu.  Lidský  život  se  prodloužil  a  po  odchodu  všech  dětí  z rodinného  hnízda  zbývá 

rodičům dvacet i třicet let plné tělesné i dušení svěžesti“ (Možný, 1999, str. 21‐22). 

 

1.1 Historie rodiny 

Význam  prarodičů  v dějinách  se  měnil.  Změnami  procházely  i  výchovné  přístupy  

a  strategie. Životní podmínky generace prarodičů  záviseli na podmínkách, ve kterých 

žili příslušníci jejich rodin. Prarodiče ve  vznešeném měšťanském domě žili spokojeněji 

než v chatrči zemědělce.  

V domácnosti sedláka nebo řemeslníka se pro prarodiče vždy našla nějaká lehčí práce, 

díky  níž  mohli  pociťovat  sounáležitost  s dětmi  a  vnoučaty.  Nejlépe  se  asi  vedlo 

svobodným  sedlákům,  protože  ke  každému  selskému  dvoru  patřil  výměnek,  

malý příbytek nebo malý dům pro prarodiče.  
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Mnoho  obyvatel  bylo  vystaveno  nouzi,  jakmile  zestárli  nebo  ztratili  síly.  

Jakmile  už  nemohli  pracovat,  ocitli  se  na  ulici.  Pro  tyto  staré  lidi  zřídily  větší  obce 

pastoušky, které byly společné pro ubožáky, staré, nemocné a osiřelé.  

Teprve  v 18.  století  se  osvícenstvím  prosadilo  obecné  poznání,  že  každý má  právo  

na život důstojný člověka. „Ve všech oblastech se více hájila lidskost. Objevily se lidové 

příběhy  o  dobrých  babičkách  a  dědečcích,  jejichž  životní  zkušenost  byla  líčena 

v pozitivním světle“ (Hauserová‐Schönerová, 1996, str. 13‐16). 

Na počátku 19. století umožnil pokrok i rodinám středních vrstev zlepšit kvalitu života. 

Stále méně  věcí  si  člověk  vyrábí  sám  a  začíná  nakupovat  hotové  zboží.  Tato  změna 

kladla  větší  nároky  na  pracovní  vytížení  generace  rodičů.  Rodiče  tedy  byli  rádi,  

když se o děti starali prarodiče.  

V průběhu  historie  výchovu  ovlivňoval  také militarismus.  V chlapcích  byli  spatřování 

budoucí  vojáci  a  byla  tu  snaha  co  nejdříve  do  nich  vštípit  vojenské  způsoby.  

Vliv prarodičů, především babiček, byl kritizován.  

1.2 Sociálně psychologické a sociologické pohledy na rodinu 

Vágnerová  (2004) uvádí,  že  člověk  žije  ve  společnosti ostatních  lidí,  kteří  jej  různým 

způsobem  ovlivňují  a  rozvíjejí.  Dítě  zde  získává  specifické  vlastnosti  a  dovednosti. 

Společnost jedinci sice mnohé poskytuje, ale na druhé straně má na ty, kteří k ní patří 

určité  požadavky.  Člověka  uspokojuje,  může‐li  sdílet  s ostatními  své  zážitky,  

podílet se na společné činnosti, vytvářet a rozvíjet blízké vztahy. V rodině získává každý 

člen mnoho zkušeností, které jeho osobnost rozvíjejí. 

„Od  úsvitu  kulturních  dějin  lidstva  bylo  těhotenství  a  narození  dítěte  pokládáno  

za  něco  mimořádně  významného.  Ale  také  tajemného,  zvláštního  a  záhadného.  

Připravuje  se  nový  lidský  život  v skrytu mateřského  těla  a  pak  dramatickým  dějem 

porodu  vstupuje  do  tohoto  světa.  Jeho  příchod  je  provázen  očekáváním,  nadějemi, 

obavami  a  představami  lidí,  kterým  se  rodí  a  kteří  k němu  mají  nějaký  vztah“  

(Matějček a Langmeier, 1986, str. 8). 

Říčan  (1972)  konstatuje,  že  každý  člen  rodiny  je  prakticky  od  prvních  okamžiků  

od  narození  vystaven  očekáváním,  která  tvoří  prostor,  do  kterého  je mu  dovoleno 

vrůstat  a  do  kterého  má  povinnost  vrůstat.  Když  se  vyvíjí  ve  smyslu  očekávání,  
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je  odměňován.  Vyvíjí‐li  se  v rozporu  s očekáváním,  je  trestán.  „Každá  rodina  

si v průběhu času vytvoří určitý typ průměrné osobnosti, jejíž znaky by měli mít všichni 

její  členové“  (Vágnerová,  2004,  str.  276).  Říčan  (1972) doplňuje,  že  rodina ovlivňuje 

vývoj svých členů. Jejich zkušenosti a osobní vlastnosti se s největší pravděpodobností 

projeví tendencí vytvářet obdobnou společnost, jako byla ta, v níž vyrostli. 

Dle Možného  (1999)  dal  vynález  antikoncepce  ženě  do  rukou  suverénní  rozhodnutí  

o  tom,  zda,  kdy  a  kolik  bude  mít  dětí.  Pro  lidstvo  to  má  epochální  význam,  

srovnatelný  snad  s ovládnutím  ohně  anebo  vynálezem  kola.  „Spolu  s tím,  

jak  přestávalo  být  rodičovství  přirozeným  údělem  se  zviditelnilo“  (Možný,  1999,  

str. 124). Radikální obrat  také nastal ve  složení a velikosti  rodin.  Jestliže v 19.  století 

byla  jakási  norma  deset  i  více  dětí,  v  posledních  desetiletích  se  počet  dětí  snížil  

na dvě až tři. Dnes jsou rodiny s více než pěti dětmi u nás výjimkou.  

Cibulec  (1980)  připomíná,  že  se  zúžila  rodina  na  manželskou  rodinu,  tj.  otec,  

matka  jejich  děti.  Příbuzenstvo  s nimi  zpravidla  nebydlí  a  také  vzájemné  styky  jsou 

omezeny.  „Stačí  jen  nahlédnout  do  kterékoli  statistické  ročenky  nebo  publikací 

zabývajících  se  demografickými  údaji,  abychom  si  potvrdili,  že  tomu  tak  je“ 

(Cibulec, 1980, str. 37). 

 

Dnešní  společnost,  jak  uvádí  Možný  (1999),  se  vyznačuje nízkou  porodností  

a mění se její věková struktura. Politická váha, která v demokracii sleduje voličské hlasy 

a  ekonomickou  moc,  se  přesouvá  tak,  že  ošetřuje  lépe  zájmy  svobodných,  

málodětných a  starých nežli potřeby  rodin  s malými dětmi, což působí  jako posilující  

se zpětná vazba a dále tlačí na snižování porodnosti.  

Očekávání,  že mladý  dospělý  člověk  uzavře manželství  a  zplodí  děti,  je  standardní 

sociální  normou,  jejíž  splnění  je  odměňováno  zvýšením  společenské  prestiže.  

„Sociální  tlak  přispívá  k  rozhodnutí  založit  rodinu.  V průměru  se  tak  stane  před 

dosažením  30  let.  Vek  30  let  je  v našich  sociokulturních  podmínkách  považován  

za  mezník  rané  dospělosti  a  do  této  doby  je  akceptována  i  bezdětnost“  

(Možný, 1999, str. 124). 
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Na druhé straně roste tolerance společnosti k tendenci mladých  lidí odkládat založení 

rodiny.  „Změna  společenské  situace  vytváří  jinou  generační  zkušenost“ 

(Vágnerová,  2007,  str.  109). Mění  se  podmínky  pro  rodičovství,  a  i  když  je  sociální 

podpora  rodičovství  stále  dost  velká, mladí  lidé  kladou  větší  důraz  na  individuální 

potřeby.  Důležitým  aspektem,  dle  Vágnerové  (2007),  který  posiluje  ochotu  stát  

se  rodičem,  je  ekonomické  a  materiální  zabezpečení  (především  vlastní  byt),  

které umožní založit rodinu bez větších problémů a odříkání, a uspokojivý partnerský 

vztah. Neexistence  jistého partnera  zcela  logicky  snižuje ochotu  žen  stát  se matkou.  

Více  než  polovina  30‐35letých  českých  žen  je  přesvědčena,  že  „je  dnes  těžké  najít 

partnera, který by byl zodpovědným otcem“ (Vágnerová, 2007 str. 110). 

Mladí  lidé mají  tendenci mít méně  dětí  a mít  je  později.  Vágnerová  (2007)  uvádí,  

že průměrný počet dětí připadajících na  jednu ženu v reprodukčním věku  činil v roce 

2004 1,23 dítěte, zatímco v roce 1986 to bylo 1,94. Poslední údaje z roku 2010 uvádí 

průměrný  počet  narozených  dětí  jedné  ženě  1,49.  Za  hraniční  hodnotu  potřebou 

k zachování  populace  se  obvykle  považuje  hodnota  2,1  potomků  na  jednu  ženu.  

Mladí  dospělí  plánují  v průměru  2  děti,  ale  z nějakého  důvodu  je  nakonec  nemají. 

„Jednou  z příčin  může  být  rozčarování  z reálného  mateřství,  které  naprosto 

neodpovídá romantickým představám mladých  lidí. Dokud rodičovství neprožijí, chtějí 

více dětí než potom“ (Vágnerová, 2007 str. 114). 

1.3 Funkce rodiny 

Rodina  (podle  sociologické  definice)  je  skupina  osob  navzájem  spjatých  pokrevními 

svazky,  manželstvím  (nebo  srovnatelným  právním  vztahem)  nebo  adopcí,  

jejíž  dospělí  členové  jsou  odpovědní  za  výchovu  dětí.  „Plní  funkci  sexuální, 

ekonomickou, reprodukční a výchovnou“ (Možný, 1980, str. 34). Dle Jandourka (2001) 

je pro tuto skupinu typické intimní soužití ve společné domácnosti. Její členové se řídí 

stálými vzory chování. Langmeier a Kňourková (1984) charakterizují mezilidské vztahy 

v rodině  jako  intimní,  hluboké  a  za  dobrých  podmínek  převáženě  pozitivní  

a jsou určovány spíše kvalitou než výkonem (co, kdo dělá). 
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Členění rodiny dle Strašíkové (2004): 

• Základní rodina (nukleární) – tvoří jí pouze otec, matka a děti 

• Širší rodina (rozšířená) – základní rodina + i prarodiče a ostatní příbuzní 

 

Základní funkce rodiny: 

• Funkce reprodukční – zajišťování zrození dětí, 

• Funkce  ekonomická  –  zajišťování  členů  rodiny  původně  výrobou,  nyní  spíše 

obstaráváním nezbytných statků a prostředků k materiálnímu životu rodiny, 

• Funkce  socializační  –  zajišťování  takového  procesu  výchovy,  který  by  vedl 

k postupnému začleňování dětí do dané společnosti a její kultury,  

• Funkce  emocionální  –  zajišťování  emočního  uspokojení  člen  rodiny,  

včetně sexuálního uspokojení mezi manželi, 

• Funkce  výchovná  –  zajišťování  základní  orientace  v okolním  světě,  funguje  jako 

regulátor nežádoucích činností.  

 

Další funkce rodiny dle Cibulce (1980): 

• Funkce  ochranná  ‐  od  zabezpečení  života  nemluvněte  až  po  služby  starým  

a  nemohoucím  členům  rodiny.  Lze  ji  také  vyjádřit  jako  útočiště  před  okolním 

světem.  

• Funkce duševně‐hygienická – duševní rovnováha, vztahy v rodině.  

 

Rodina  by  měla  plnit  také  funkci  kulturní  zásobárny  a  zdroje  morálních  hodnot,  

měla  by  přenášet  na  své  mladší  členy  kladné  životní  hodnoty,  které  se  tradují 

z generace  na  generaci.  Jedinec,  který  vyrůstal  v kulturním  prostředí,  má  větší 

předpoklady  uplatnit  se  v životě,  mít  citlivější  přístup  k ostatním  lidem,  

být prospěšnější celé společnosti.  

 

Rodina  by  také  měla  vést  jedince  v oblasti  citové.  Otázka  citové  výchovy  v rodině  

se dnes stává velmi aktuální a nabývá na významu. V neposlední řadě má rodina funkci 

zábavně  společenskou.  Škoda,  že  se  tato  funkce  stále  více  a  více  vytrácí  

a  je  nahrazována  institucemi  produkující  zábavu  (divadlo,  film,  televize).  
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Rodina,  ve  které  se  člověk  za  celý  rok  upřímně  nezasměje,  je  prázdná,  

nenaplněná štěstím a pohodou.  

 

Již  před  30  lety  se  jevilo,  že  se  na  rodinu  kladou  neúměrné  požadavky.  

Ve  skutečnosti  jde  jen  o  základní  činitele,  rozhodující  o  celkové  kvalitě  rodiny.  

Mnohdy  se  však  stává,  že  se  některé  z těchto  funkcí  v rodinách  neplní  vůbec  nebo  

jen velmi povrchně a nedokonale.  

S plněním  své  funkce  je  na  tom  hůře  rodina  neúplná.  „Východiskem  bývá  

její  „restaurace“.  Pak  hovoříme  o  rodině  doplněné  a  ve  specifických  případech  

i o náhradní, která má eliminovat nežádoucí stav “(Strašíková, 2004, str. 31). 

Strašíková (2004) připomíná, že pro dítě  je handicapem, chybí‐li v jeho blízkosti  jeden 

ze  dvou  kompaktních  modelů.  Ať  už  mužský  nebo  ženský.  Oba  mají  pro  život 

nedělitelný zásadní význam. 

1.4 Rodina v současné době 

Lacinová  a  Škrdlíková  (2008)  uvádí,  že  rodičovství  nebylo  nikdy  tak  komplikované 

jako  dnes. Možná  by  předchozí  generace  rodičů  nesouhlasily  a  toto  tvrzení  by  bylo 

odmítnuto  s lehkou  výčitkou,  že  dřív  to  bylo  mnohem  těžší.  Za  ní  by  pak  zřejmě 

následoval  výčet  technických  výhod  moderní  doby,  jako  jsou  papírové  pleny, 

mikrovlnné  trouby  a  automatické  pračky,  které  ulehčují  dnešním  rodičům  práci 

v domácnosti. Tyto výhody vynikají ještě více ve srovnání s tím, jak omezené možnosti 

měli rodiče při péči o děti a domácnost v minulosti. Vypadá to  jednoznačně – dnešní 

rodiče jsou z tohoto úhlu pohledu zhýčkaní, nevědí, co by ještě chtěli, a možná si podle 

„rodičovských veteránů“ tak trochu problém vymýšlejí.  

Když  se  ale  podíváme  na  tuto  problematiku  zblízka  a  jinýma  očima,  zjistíme,  

že  i  minulost  měla  svým  způsobem  pro  vychovávání  dětí  také  své  výhody,  

i když nespočívaly zrovna v komfortu dokonalého vybavení kuchyně. „Dříve se nádobí 

sice muselo  umývat  ručně,  látkové  pleny  bylo  nutné  vyvařovat, máchat  a  nakonec 

žehlit, mnohde se chodilo pro uhlí po schodech do sklepa, aby se přitopilo na koupání 

miminka,  ženy  se  vracely  do  práce  v půl  roce  dítěte  a  děti  se  otužovaly  v jeslích,  

kde si zvykaly na žádoucí život v kolektivu“ (Lacinová a Škrdlíková, 2008, str. 21‐22). 
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Na  druhou  stranu  rodiče  nebyli  vystaveni  mnohým  otázkám  a  tlakům.  

Dle  Opravilové  a  Kropáčkové  (2005)  je  tím  míněn  tlak  na  zaměstnanost  žen  

a  jejich  neustálý  profesní  růst,  vysoké  pracovní  vytížení  mužů  v těžké  konkurenci 

pracovního  trhu  a do  jisté míry  i posunutí  věkové hranice  žen pro narození prvního 

potomka z dřívějších 20 na současných 26 let.  

Náročná  finanční  situace  vyžaduje  od mladé  generace  racionálnější  a  odpovědnější 

přístup při zakládání rodiny. „Mladí lidé spolu stále častěji žijí, aniž by se nechali oddat, 

často se rozcházejí, mají málo dětí“ (Opravilová a Kropáčková, 2005, str. 22‐23). 
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2 Problematika výchovy dětí a jejich potřeb 

2.1 Vývoj výchovy ‐ historie 

O  společenských  zřetelech  výchovy  hovořil  už  Platón  (428‐348  př.  n.  l.),  

když  zdůrazňoval  vztah  výchovy  k přípravě  člověka  pro  jeho  společenské  umístění. 

Ovšem  v tomto  smyslu  by  bylo  možno  poukázat  i  na  jiné  a  starší  prameny 

uvědomování si společenské funkce výchovy.  

Názor,  že  výchova  je  všemocná,  že  může  člověka  utvářet  podle  své  libosti,  

se  odrážel  v souvislosti  s názorem  o  určování  společenského  dění  a  vývoje  politicky 

vedoucími  jednotlivci  v úsilí  o  dobrou  výchovu  budoucích  vládců.  Ti,  kdož  se  snažili 

sociální  dosah  výchovy  zprostředkovaně  uplatnit  v svém  idealistickém  

a  individualistickém  pojetí  dějin  náležitou  výchovou  princů,  byli  vystřídání  zastánci 

propracovanější, důslednější,  ale  stejně  idealistické  teorie o  výchově  jako hybné  síle 

utváření a proměn společenských.  

H. Pestalozzi  (1746‐1827)  je  vzhledem  k možnostem  výchovy pro  společenské  zvraty 

řádově  úrovně  střízlivý  a  usiluje  pouze  o  to,  aby  poskytl  svým  chovancům  výchovu, 

která  by  jim  pomohla  v jejich  individuálním  vzestupu  po  stránce  společenské  

a především životní, hospodářské úrovně.  

2.2 Současné demografické tendence 

Již  dříve  se  lidé  výchovou  připravovali  pro  své  společenské  působení  

a  pro  určitá  povolání,  např.  pro  životní  dráhu  kněžskou,  vojenskou,  politickou. 

Postavení  výchovy  jako  činnosti  a  později  i  jako  instituce  ve  společnosti  bylo  různě 

chápáno podle toho, jak byla představována společnost jako celek. 

Jiřina  Prekopová  (2007)  ve  své  knize  zmiňuje,  že  čím  více  nás  ovlivňuje  technický 

pokrok  a  životní  styl,  tím  méně  se  žije  původním  způsobem  života.  

Primitivní  pečovatelské  prostředky  se  začaly  nahrazovat  moderními  předměty  

a pravidly.  

Nejvýznamnější  změnu  způsobil  na  konci  20.  století  vynález  a  všeobecné  rozšíření 

spolehlivé antikoncepce. Člověk se vymkl z rukou přírodě, která zajišťovala pokračování 

druhu tím, že spojila jeho reprodukci se sexuální slastí.  
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I  nezamýšlené  početí  lze  dodatečně  korigovat  umělým  přerušením  těhotenství.  

„Naše civilizace za to platí častějším úpadkem rodinného života a celkovým poklesem 

porodnosti pod míru prosté reprodukce“(Prekopová, 2007, str. 58). 

Dle  Možného  (2002)  je  charakteristický  pozdější  věk  sňatku,  s tím  spojený  vyšší  

věk prvorodiček a vysoký podíl  celoživotně  svobodných. Souběžně  se  rozběhl ovšem  

i vzestup rozvodovosti a pokles porodnosti, už na počátku třicátých let minulého století 

celková porodnost klesla poprvé pod dvě děti na jednu ženu. Narodilo se u nás poprvé 

méně dětí, než bylo dospělých  v generaci  jejich  rodičů. Mladá generace oproti  svým 

rodičům může nyní cestovat, podnikat,  studovat a má více možností k sebeuplatnění  

a pracovních příležitostí.  

2.3 Vliv rodinné výchovy 

Rodina je nejdůležitější činitel ve vývoji dítěte. Helus (2004) zdůrazňuje, že dítě by mělo 

ve  své  rodině  a  ve  svém  nejbližším  okolí  nacházet  spolehlivou  oporu  a  bezpečné 

zázemí.  „Rodina  dítě  nejen  obklopuje,  ale  také  se  do  něj  promítá.  

Odráží  se  v charakteristikách  jeho  povahy  a  vtiskuje  svou  pečeť  pro  jeho  jednání“  

(Helus, 2001, str. 117). 

Již  od  početí  a  po  narození  působí  rodina  vědomými  i  nevědomými  podněty  

na  utváření  osobnosti  dítěte.  Na  vliv  výchovy  v rodině  působí  mnoho  faktorů.  

Například  sociální  postavení  rodičů,  jejich  věk  a  vzdělání,  kulturní  úroveň  rodiny  

a  její  početnost,  mravní  kvalita  rodičů,  ale  i  způsob  jejich  soužití.  

Langmeier  a  Kňourková  (1998)  definují  výchovu  jako  proces  vzájemného  působení 

(interakce)  toho, kdo něčemu učí a toho, kdo se  tím sám učí. Rodiče vychovávají své 

děti  podle  vzorů  odpozorovaných  ve  vlastní  rodině,  méně  využívají  rad  a  návodů 

získaných četbou či odborným studiem. 

Pokud  chceme  hovořit  o  rodičovské  a  prarodičovské  roli,  musíme  nejprve  začít 

dítětem,  kolem  kterého  se  vlastně  všechno  točí.  Narození  dítěte  je  vždycky  veliká 

událost.  Je  důkazem milosti,  svědectvím  toho,  že  život  nekončí,  ale  pokračuje  dál.  

Je  radostí  i  starostí,  hlavně  však  velkou  odpovědností.  

Dítě  se  narodilo,  ale  člověk  z něho  má  být  vychován,  říká  věky  ověřená  lidová 

moudrost. Každé dítě je originálem a vyžaduje specifický přístup.  
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Od  začátku  svého  života  potřebuje  model,  s kterým  by  se  identifikovalo,  

koho  by mohlo  napodobovat.  Netřeba  připomínat,  že  děti  dělají  spíše  to,  co  vidí,  

než to, co se jim přikazuje, aby dělaly. Za dobré pak pokládá vše, za co je odměňováno.  

Helus  (2004)  charakterizuje  skutečnost,  že  nápodoba  a  identifikace  u  dítěte  

je  i  z  obavy,  aby  neztratilo  milovanou  osobu,  což  se  u  něho  stává  i  obranným 

mechanismem. Dítě potřebuje mít někoho, kdo uspokojuje jeho materiální a psychické 

potřeby.  Pro  klid  a  pohodu  musí  vědět,  že  i  když  je  momentálně  samo,  

že  je mu nablízku osoba,  s kterou ho pojí  citová  vazba. Na  celkovém  chování  svého 

okolí má co nejdříve poznat, kam patří.  

Zpočátku  je  dítě  egocentrické  a  morálce  se  teprve  učí.  Proto  je  záhodno  v něm 

vzbuzovat,  rozvíjet  a  posilovat mravní  povědomí  a  odpovědnost.  Strašíková  (2004) 

zdůrazňuje, že právě v dětství vzniká základ pro mravní a sociální cítění. Dítě bude vždy 

potřebovat pomoc a vedení těch, kteří mu předávají zkušenosti. Kladný výsledek bude 

záležet na volbě vhodných metod a forem podněcování, na vhodné motivaci.  

Na  dítě  negativně  doléhá  jak  přehnaná  péče  a  příliš  vysoké  nároky,  tak  i  nezájem 

rodičů  o  dítě  a  jeho  školní  výsledky. Nevhodně  působí,  jak  uvádí  Strašíková  (2004), 

střídání  různých  stylů  výchovy  a  nejednotnost  výchovného  působení.  

Například,  když  jsou  rodiče  jednou  nepřiměřeně  přísní  a  jindy  nadměrně  shovívaví  

a někdy lhostejní.  

V dnešní  době  se  stále  častěji  vyskytuje  nadměrné  pracovní  vytížení  rodičů,  

které má  za  následek  nedostatek  času  na  děti.  Dítě  vychováváme  především  svým 

příkladem. Ve výchově působí různá míra požadavků, důslednost nebo nedůslednost. 

Za nevhodnou výchovu považuji určitě příliš vysoké a také příliš nízké požadavky rodičů 

na dítě.  

Od dob, kdy naši rodiče vychovávali, se toho hodně změnilo. Například o zabezpečení 

dítěte v autě se  toho příliš nevědělo, doporučení pro výživu kojenců se výrazně  lišila  

a kočárky, dětské sedačky a ostatní dětské vybavení nebyly tak nápadité nebo funkční. 

I když to prarodiče vždycky myslí dobře, mohou mít problémy porozumět moderní péči 

o  dítě  nebo  potřebám  současné maminky.  Pokud  o  svých  potřebách  a  požadavcích 

nebudou s novopečenými prarodiči mluvit, nebudou vědět, jaká očekávání mají.  
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Potřeba založit rodinu dle Vágnerové (2007) je velmi významně ovlivněna zkušenostmi 

z dětství.  Jejím  základem  je  způsob,  jakým  člověk  prožil  své  dětství  a  jak  vnímal 

potenciální  zátěž  mateřské  a  otcovské  role,  jak  ji  zvládali  jeho  rodiče,  i  jakou  

má zkušenost s jejich chováním k dětem.  Jde především o modelové působení matek 

na dívky, dcery špatných matek se cítí v mateřské roli méně sebejisté a méně úspěšné, 

popřípadě rodičovství vůbec neakceptují.  

Model  vlastních  rodičů  může  působit  jako  pozitivní  vzor,  který  lze  akceptovat  

bez  podstatné  změny  a  který  tudíž  posiluje  ochotu  mít  děti.  „Rodičovská  role  

je  chápána pozitivně  a  člověk  s dobrou  zkušeností navíc  ví,  jak by  se měl  jako  rodič 

chovat  a  neobává  se,  že  by mohl  být  v této  oblasti  neúspěšný“    (Vágnerová,  2007,  

str. 110). 

Pokud  by  byl  rodičovský  vzor  hodnocen  negativně  a  představoval  by  nežádoucí 

alternativu,  stimuloval  by  odlišný,  zpravidla  nejistý  a  odmítavý  postoj  k rodičovství  

i  jiné  chování.  Na  druhé  straně  může  mít  nová,  prokreační  rodina  korektivní  vliv,  

může přispět ke  zmírnění vlivu negativních  zážitků  z dětství. Dospělý  člověk  se může 

pokusit vytvořit takovou rodinu, jakou by si byl ve svém dětství přál. 

Každá  rodina  je  jiná.  Lacinová  a  Škrdlíková  (2008)  uvádí,  že  existují  rodiny,  

v nichž  děti mohou  vyrůstat  v ovzduší  bezpodmínečného  přijetí,  jasně  nastavených 

pravidel a s pocitem bezpečí ve vyrovnané osobnosti, ale na druhé straně samozřejmě 

existují rodiny, v nichž tyto podmínky chybí nebo se jejich rozměr blíží dávkám šafránu. 

„Ideální  rodinu  bychom  hledali  marně.  Nejenže  v reálném  světě  neexistuje,  

ale  rodina  bez  chyb  není  paradoxně  z hlediska  zdravého  vývoje  dětí  ani  žádoucí“ 

(Lacinová a Škrdlíková, 2008, str. 28). 

2.3.1 Typy rodinné výchovy 

Základní typy rodinné výchovy dle Cibulce (1980): 

• Forma autoritativní 

Tento  způsob  výchovy  je  založen  na  zákazech  a  příkazech.  Dítě  je  napomínáno  

při  každé  příležitosti,  a  když  něco  provede,  je  tvrdě  a  často  neúměrně  trestáno.  

Trestá se podle hesla „škoda každé rány, která padne vedle“, což neznamená vždy jen 

tělesné tresty.  
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Svou  nepřiměřeností  a  vysokou  frekvencí  ztrácejí  tresty  na  své  motivační  funkci,  

stávají  se něčím  zcela  samozřejmým, co patří k životu dítěte. Dítě  se naučí podvádět  

a  lhát,  aby  nebylo  bito  nebo  nedostalo  trest,  který  považuje  za  nespravedlivý  

a  neúměrný  velikosti  přestupku.  Neustálé  přikazování  vede  k tomu, 

že dítě  si  vymýšlí  výmluvy,  aby nemuselo plnit  jakékoli příkazy,  tedy  i  ty,  které  jsou 

odůvodněné.  Autoritativní  forma  vede  k vytvoření  obranných  mechanismů  dítěte, 

vyhledávání mnohdy nevhodného prostředí, kde bude moci beze strachu a obav prožít 

chvíle  volna  a  zábavy.  Odtud  je  jen  krůček  k útěkům  z domova,  k provádění 

nepředložeností, často hraničících se zákonem.  

Při  takovém  způsobu  výchovy  se  může  dítě  i  zatvrdit  a  uzavřít  se  do  sebe.  

Stane  se  z něho  podivín,  který  nevěří  lidem, má  strach  i  sám  za  sebe,  trpí  pocity 

méněcennosti a dovede závidět těm šťastnějším, kteří měli hezčí mládí a kamarádštější 

vztahy s rodiči.  

 

• Forma demokratická (partnerská) 

Vyznačuje  se  tím,  že  se příkazy  ze  strany  rodičů dávají  jen  tehdy,  jestliže  to  situace 

vyžaduje  nebo  to  vyplývá  z oboustranné  dělby  práce  v domácnosti.  

Příkaz  je  řádně  vysvětlen  a  zdůvodněn,  a  pokud  je  to  možné,  tvoří  spíše  rámec 

vzájemné spolupráce mezi dospělými a dětmi v rodině.  

Tresty  a  zákazy  vyplývají  z výchovného  přístupu  a  jsou  vždy  přiměřené  přestupku. 

Používají  se  jedině  tehdy, když  se vyčerpaly všechny možnosti výchovného působení 

rodičů, nebo v těch případech, kdy dítě ještě není schopno rozpoznat škodlivost svého 

jednání,  popřípadě  by  mu  hrozilo  nebezpečí,  kdyby  pokračovalo  v určité  činnosti. 

Daleko  častěji  se  volí  forma  pobídky  pozitivního  rázu,  tj.  odměna,  která  se  ovšem 

uděluje  jen  v případech,  kdy  si  ji  dítě  zaslouží,  popřípadě  častěji  u  těch  dětí,  

kde odměna plní také funkci jakéhosi stimulátoru pro další práci.  

Demokratická  forma  umožňuje  vytvořit  správné  životní  stereotypy,  

vybudovat  přirozené  zábrany  v činnostech,  které  by  jinak  ohrožovaly  organismus, 

duševní zdraví, celkovou životní pohodu dítěte i jeho okolí.  
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• Forma liberální (volná morálka) 

Je  založena  na  maximální  volnosti  dítěte,  bez  jakýchkoli  zábran,  příkazů  a  zákazů  

i trestů. Někdy se k ní uchylují rodiče, kteří sami prožili mládí v prostředí autoritativní 

výchovy s mnoha zákazy a tresty. Jindy má být výrazem zásady nezasahovat do života  

a osobnosti dítěte.  

Ve  skutečnosti  však  tato  forma  dosti  silně  ovlivňuje  výchovu  dítěte,  

protože  u  něho  vytváří  nerealistické  představy  o  plnění  povinností  a  úkolů.  

Ale  člověk,  který  chce  něco  v životě  dokázat  a  být  platným  členem  společnosti,  

v níž žije, musí plnit své povinnosti a úkoly.  

Liberální způsob klade velký důraz na svobodnou vůli dítěte, zda chce plnit dané úkoly 

a  povinnosti,  či  nikoli.  I  forma  odměn  ztrácí  zde  svůj  pozitivní  motivační  účinek,  

protože se nestává pobídkou do další práce a  činnosti a  je přijímána  jako něco zcela 

samozřejmého a samoúčelného.  

Děti,  které  jsou  vychovávány  liberální  formou,  se  obvykle  nenaučí  přiměřeně  řešit 

obtížnější  úkoly,  nemají  vypěstovány  zábrany,  které  jsou  pro  člověka  důležité,  

které mu  pomáhají  překonávat  krizové  situace.  Jsou  častěji  rozmazlené  a  svéhlavé, 

neumějí se smířit s porážkou, problémy a těžkosti v životě se jim zdají nepřekonatelné.  

 

Nejsem  nakloněna  k autoritativní  výchově,  ale  také  nejsem  pro  neautoritativní 

výchovu. Nejpřijatelnější je dle mého názoru demokratický styl výchovy, neboť i podle 

tohoto  stylu  jsem  byla  vychovaná.  Měla  jsem  přirozeně  dané  hranice  chování  

a  své  povinnosti,  které  jsme musela  dodržovat  a  plnit.  Nikdy  se  nestalo,  že  pokud  

jsem  na  úkol  zapomněla  či  ho  nesplnila,  dostala  výchovné  tresty. Úkol  či  povinnost 

jsem  musela  dodatečně  splnit,  ale  nepamatuji  si  z dětství  žádné  výchovné  sankce 

oproti mým  vrstevníkům.  I  já  bych  ráda  v budoucnu  chtěla  tento  demokratický  styl 

výchovy  aplikovat  na  své  děti.  Extrémní  způsob  výchovy,  ať  už  příliš  přísný  nebo 

naopak  velmi  liberální,  vede  dítě  spíše  k tomu,  že  v budoucnu  bude  zaujímat  také 

extrémní výchovné postoje nebo naopak bude aplikovat opačný styl výchovy.  
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Typy rodin dle Langmeiera a Kňourkové (1984) 

• rodina úplná, v níž žijí oba vlastní rodiče v manželství s dítěte, dětmi 

• rodina neúplná, kdy jeden vlastní rodič žije osaměle s dítětem, dětmi 

• rodina  doplněná,  kdy  vlastní  rodič,  jemuž  je  dítě  svěřeno  do  péče,  žije  v novém 

manželství s jiným partnerem 

• rodina náhradní, kdy dítě žije u adoptivních rodičů či pěstounů 

• rodina družská, kdy oba vlastní rodiče, nebo jeden z nich, žije se svým partnerem  

a dítětem bez uzavření manželství.  

 

Rodina  je prvním sociálním prostředím dítěte, které se stává středem  její pozornosti. 

Má být pro každého člena tohoto společenského seskupení domovem, což je nesmírně 

významnou hodnotou. Rozlišujeme rodinu funkční a dysfunkční. 

Funkční  rodina  plní  svou  úlohu  dobře  a  je  významnou  pomocí  dítěti  v jeho  hledání 

místa  na  slunci.  Dysfunkční  rodina  je  protikladem  rodiny  funkční.  Jejím  znakem  

je  rozpad  rodinného  společenství,  který nastává obvykle po  rozvodu  či po odhalené 

protispolečensky zaměřené orientaci  rodičů. „Tato krize  často poznamenává natrvalo 

celý život dítěte. Rozvrat rodiny je pro dítě traumatem a znamená každopádně ztrátu“ 

(Strašíková,2004, str. 29). 

Helus (2001) uvádí  ještě typ rodiny afunkční, ve kterém rodina vůči dítěti svou funkci 

ztratila a dítě vysloveně ohrožuje. Je zde nutno hledat  řešení, které by zajistilo  řádný 

vývoj  dítěte.  Děti  jsou  pak  většinou  umístěny  v dětském  domově  nebo  v některém 

zařízení  náhradní  péče.  Langmeier  a  Kňourková  (1984)  se  domnívají,  že  dítě  

je  zanedbáváno  zejména  v rodinách,  v nichž  se  vyskytuje  alkoholismus,  

promiskuita a kriminalita. 

 

2.3.2 Výchova dítěte v rodině 

Výchova  je  nezbytná  pro  předpoklad  rozvoje  lidské  společnosti.  Správná  výchova  

má být jednotná, důsledná, všestranná a harmonická.  
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Mezi její zásady patří cílevědomost, přiměřenost, aktivnost a důslednost. Rodič by měl 

vychovávat hlavně s citem a láskou, být empatický, laskavý a trpělivý.  

Potřebnost  výchovy  lidé  uznávali,  už  v té  nejprimitivnější  společnosti.  

Vágnerová  (2004)  připomíná,  že  rodiče  akceptují  dítě  bezpodmínečně,  bez  ohledu  

na jeho vlastnosti a kompetence. Rodina působí jako reprezentant společnosti.  

Výchova  je  proces  velice  náročný  a  zodpovědný.  Jak  připomíná  Cibulec  (1980),  

bohužel  pro  ni  neexistují  žádné  jednotné  šablony,  protože  každé  dítě  je  jiné  

a  je  neopakovatelným  originálem  svými  povahovými  rysy,  předpoklady,  

talentem  i  hendikepem.  Proto  si  žádá  individuální  přístup,  kde musíme  respektovat  

i  dědičnost  a  vrozené  vlohy.    Matějček  (1994)  zmiňuje,  že  rodinná  výchova  není 

jednostranný  proces,  ale  zcela  osobitá,  specifická  součinnost,  z které mají  prospěch 

obě strany, protože obě strany dávají a přijímají.  

Podstatnou  roli  v procesu  utváření  určitého  způsobu  výchovy  hraje  samo  dítě.  

Od narození  reaguje na  chování  a  požadavky  svých  rodičů podle  vrozených dispozic  

a  tím  poskytuje  dospělým  zpětnou  vazbu.  V optimálním  případě  je  rodič  schopen 

zpětnou vazbu v podobě charakteristických projevů dítěte  smysluplně vyhodnocovat, 

posoudit a eventuálně změnit svoje postoje a chování k dítěti.  

V jiných  případech  bývá  mnohdy  komunikace  mezi  dospělými  a  dítětem  zatížena 

stereotypy  naučeného  chování,  jež  nemá  konstruktivní  charakter.  Podle  Lacinové  

a  Škrdlíkové  (2008)  dospělý  často  setrvává  u  ověřených  vzorců  chování  

se  zdůvodněním,  že  je  spravedlivý a měří všem dětem  stejným metrem, a  tím může 

v dobré víře  frustrovat dítě. Navíc pokud volí pro osobnost dítěte nevhodnou  formu 

výchovy,  je  nasnadě,  že  se  komplikuje  celkový  rozvoj  osobnosti  dítěte  

a  také  optimálních mezigeneračních  vztahů.  „Přizpůsobení  formy  výchovy  osobnosti 

dítěte  rozhodně  neznamená,  že  dojde  k absolutnímu  vyhovění  dítěti  a  rezignaci  

na  rodičovskou  autoritu“  (Lacinová  a  Škrdlíková,2008,  str.  59).  Síla  rodinné  výchovy  

dle  Matějčka  (1994)  spočívá  nejen  v citových  vztazích,  ale  hlavně  v tom,  že  jeden 

druhého máme rádi. „A právě tohle převyšuje všechnu technologii i základní výchovou 

spravedlnost.  Jinak  by  nebyla  rodina  rodinou,  ale  jen  profesionálním  výchovným 

ústavem“ (Matějček, 1994, str. 46). 
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Dle  Pelikána  (1995)  je  vývoj  každého  jedince  určován  společností,  v  níž  žije,  

příslušností  ke  společenské  vrstvě  a  nejbližším  společenským  prostředím,  

kam  patří  především  rodina  a  nejbližší  přátelé.  Na  dítě  působí  jednak  přímo,  

protože se jich účastní, je jimi doslova atakováno, a jednak zprostředkovaně v podobě 

rodičů.  Utváří  se  tak  vlivem  nejrůznějších  podnětů  složitá  informační  sféra.  

Dle Vágnerové  (2002) se dítě v rámci socializace učí potřebným návykům a normám, 

které  mu  umožňují,  aby  se  ve  své  vlastní  sociální  skupině  chovalo  přiměřeným 

způsobem.  

Vágnerová (1997) uvádí, že soužití rodičů s dítětem představuje komplex rozmanitých, 

dosti četných a zásadně stabilních kontaktů, které vytvářejí specifický vztah mezi rodiči 

a  dětmi.  Rodina  si  hromadí  různé  zážitky,  které  vytváří  její  společnou  historii.  

„Rodina  má  také  svůj  ideál,  představu  komplexu  těch  nejžádoucnějších  vlastností, 

které jsou pro ni reprezentativní“ (Vágnerová, 2002, str. 185). 

„Rodiče kromě plánování doby narození dítěte plánuje i další jeho povinnosti a výkony, 

které mají  razit  cestu  jeho  životem  úspěšnosti.  Odchylky  dítěte  od  předpokládané 

dráhy mnoho  rodičů  těžko  snáší, ale měly by  vést  k hlubšímu porozumění problémů 

dítěte“ (Helus, 2004, str. 95). 

Jak uvádí Prekopová (2001), každé dítě přišlo na svět se svými vlastními schopnostmi, 

které  potřebuje  pro  život.  Úkolem  bude  pozorně  dítě  doprovázet.  Vychovávat  dítě 

znamená  především  přijmout  ho  plně  se  všemi  jeho  zvláštnostmi  dětského  vědění  

a milovat ho. „Výchova je záležitostí srdce a trpělivosti“ (Prekopová, 2001, str. 18‐19). 

Dítě  se  rodí  s neuvěřitelnou  schopností  napodobovat,  a  proto  pátrá  po  vzorech,  

které by mohlo  vzít  za  své.   Musí být  ale  ve  své podobě  jednoznačný,  jinak ho dítě 

nemůže  dokonale  vnímat  a  pochopit.  „Jednoznačnost  vzoru  se  musí  stvrdit 

opakováním. Opakováním  získává  vzor  formu,  do  které  dítě  vyrůstá  a  přizpůsobuje  

se  jí.“  (Prekopová,  2001,  str.  27)  „Zprvu  dítě  nalézá  vzor  v otci  a matce,  ve  svých 

nejbližších. Později bývají vzory hledány jinde a složitěji“ (Helus, 2004, str. 71). 
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Čím  jednoznačněji  se  rodiče  chovají,  tím  snadněji  se  může  dítě  naučit  způsobům 

chování  mezi  lidmi.  Musí  nezpochybnitelně  vědět,  že  ne  znamená  opravdu  

ne a ano se dá spolehlivě chápat  jako ano. „Když rodiče poskytují dítěti příliš mnoho 

svobody,  často ani netuší, že  tím nezažehávají  lampu svobodné vůle, ale spíše újmy“ 

(Prekopová, 2001, str. 23). 

Než  se  totiž  dítě  naučí  rozvíjet  svou  vlastní  vůli,  musí  se  cítit  bezpečné  a  jisté.  

Bez  jistoty,  popř.  bezpečí  se  nikomu  dobře  neusíná.  Proto  děti  potřebují  jistotu 

bezpečí,  aby mohly  klidně  spát. Každé dítě  cítí hluboko  ve  svém  srdci,  že potřebuje  

od  svých  rodičů  jistotu,  ale  taky  oporu  a  důvěru,  vlastně  celou  jejich  lásku.  

Jak  tyto  dětské  požadavky  splnit,  musí  ale  v každém  případě  vědět  rodiče  a  nést 

za ně plnou odpovědnost.  

 

Rodiče a děti nestojí na stejné úrovni a nejsou ani  rovnoprávní. V rodinném systému 

mají  první  místo  rodiče,  kteří  přebírají  povinnosti  a  zodpovědnost  za  své  děti. 

Druhé  místo  zaujímají  děti.  „Právo  vyjádřit  své  pocity  mají  rodiče  stejně  tak  jako 

děti“(Prekopová,  2001,  str.  34). Aby  byla  výchova možná, musí  rodiče  před  dítětem 

vystupovat jako rodiče a dovolovat mu jeho dětskost. Patří sem i znalost a dodržování 

rodinných pravidel. Přednostně  je  třeba  starat  se o  to, aby dítě  své  rodiče  ctilo  tak,  

aby se jejich obraz stal základem pro jeho životní podmínky. Teprve na tomto podkladu 

může dítě usilovat o seberealizaci.  

Dnešní  podoba  vztahů  mezi  rodiči  a  dětmi  je  jiná,  i  výzkumy  poukazují  na  větší 

otevřenost,  rovnostářství  a  snahu  o  „kamarádský“  vztah  k dětem  ze  strany  rodičů. 

Možná  je  to  pochopitelný  trend,  který  přesouvá  akcent  od  vyžadování  poslušnosti  

na  slovo  spíš k apelu na vnímání dítěte  jako  jedinečné a  respektované  lidské bytosti. 

„Když  se  také  ptáme,  jaké  by  chtěli  dnešní  rodiče mít  své  ratolesti,  slýcháme  často 

formulace  jako „šťastné, sebevědomé a samostatné dítě“. Rodiče si přejí, aby z dítěte 

vyrostla  „jedinečná  osobnost“,  ale  také  aby  se  dokázalo  v životě  dobře  prosadit“ 

(Lacinová  a  Škrdlíková,2008,  str.  23).  O  poslušnosti  se  rodiče  v těchto  odpovědích  

moc často nezmiňují.  
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Nicméně když se v současnosti hovoří o potížích s výchovou, vyjadřují rodiče mnohdy 

pochybnost  ohledně  vztahu  dětí  k autoritám  a  mluví  také  o  neschopnosti  dětí 

poslouchat  a  o  jejich  zhoršeném  přizpůsobování  se  požadavkům  okolního  světa. 

Prekopová  (2001) zdůrazňuje, že  člověk, který se stal otcem nebo matkou, by se měl 

zbavit svých vlastních neurotických problémů.  

Rodiče mohou své děti správně vychovávat až tehdy, když jsou vyspělí a připraveni dát 

dítěti  směr  na  začátku  života  jako  dospělá  a  rozumná  matka,  jako  dospělý,  

zralý a rozumný otec. Partnerství rodičů by mělo být vyspělé, aby každý dokázal žít svůj 

život a současně se v lásce a úctě opíral o druhého. 

 

Citová  výchova  dětí  je  velmi  důležitá,  ale  stejně  důležité  je  i  pěstovat  jejich  dobré 

návyky,  vytvářet  pozitivní  charakterové  vlastnosti,  budovat  kladný  postoj  k okolí  

a světu, ve kterém žijí. Cibulec  (1980) upozorňuje, že zde dochází k prvním rozporům 

mezi  mladými  rodiči  a  prarodiči.  Mladým  rodičům  se  pochopitelně  zdá  výchova,  

kterou vedly  jejich rodiče,  jako zastaralá a nemoderní, která neodpovídá nejnovějším 

poznatkům  doby.  Jejich  rodiče  se  naopak  domnívají,  že mladí manželé  kazí  své  děti 

přílišnou volností, nedodržováním doby spánku apod. 

 Obzvláště  výběr  a  množství  hraček  pro  děti  se  často  stávají  zdrojem  mnohých 

nedorozumění  a  konfliktů.  Někteří  prarodiče  z různých,  většinou  však  prestižních, 

důvodů nakupují velké množství hraček, často dosti nákladných. Ty potom  leží někde 

v koutě, což vyvolává samozřejmě rozmrzelost prarodičů nad tím, že jejich dárku nebo 

hračce není věnována ze strany dítěte ani jeho rodičů náležitá pozornost.  

Jindy  zase  mladí  rodiče  hodnotí  vztah  prarodičů  k jejich  dítěti  jen  podle  toho,  

zda mu  každou  chvíli něco  koupí. Rozpory bývají  také  v tom,  že mladí  se domnívají,  

že  hračka  nebo  oblečení,  které  koupili  prarodiče,  neodpovídá  z praktických  nebo 

estetických  důvodů  potřebám  dítěte.  V praktické  části  diplomové  práce  se  pokusím 

zjistit, zda i více než po 30 letech budou názory rodičů srovnatelné.  

Cibulec  (1980)  dále  zdůrazňuje,  že  dítě  se  stává  jakýmsi  pojítkem  mezi  prarodiči  

a mladými rodiči. Samo  ještě nezasahuje do těchto vztahů a nepřiklání se ani k jedné,  

ani k druhé straně. Někdy  jsme svědky toho, že prarodiče se snaží dítě získat různými 

způsoby.  
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V kladném  případě  v něm  vidí  pokračování  vlastní  osobnosti  a  vštěpují  

mu dobré zásady a kladné životní hodnoty, ale v negativní podobě se snaží „kupovat“ 

přízeň různými dárky, nebo, v horším případě, dítěti dovolí to, co mu rodiče zakazují,  

a tím silně narušují výchovný proces. 

 

Neustálý spěch rodičů a pachtění se za novými spotřebními předměty také nepřispívají 

k citovému obohacení vyvíjející se dětské osobnosti. Děti jsou vysoce vnímavé a rychle 

vstřebávají  napjatou  atmosféru  okolo  sebe  i  nezájem  rodičů  o  ně.  „Malé  dítě  

je  vystaveno  dvojímu  negativnímu  působení:  na  jedné  straně  je  zahrnováno 

všemožnou péčí po stránce materiální (oblékání, strava, hračky atd.) a na druhé straně 

je  vychováváno  sparťansky,  pokud  jde  o  psychickou  a  sociální  oblast,  

je  ponecháno  samo  sobě  a  svým  dětským  problémům,  na  které  se mu  nedostává 

odpovědi“  (Cibulec, 1980, str. 152). Prostě rodiče na něj nemají čas prarodiče mnohdy 

nevědí, jak k němu mají přistupovat.  

Šulová  (2010)  připomíná  význam  prarodičů. Mají  více  času,  většinou  jsou  pozitivně 

nastaveni na interakci s dítětem, ve svém věku jsou často tolerantnější k jeho aktivním 

projevům  a  případným  drobným  prohřeškům.  Poskytují  mu  nadhled  a  umožňují  

mu mnoho alternativních zážitků 

 

2.3.3 Podíl rodičů na výchově dětí 

Dle  Říčana  (2004)  rodiče  představují  pro  dítě  bezpečí  a  jistotu.  Prekopová  (2007) 

zdůrazňuje,  že  jsou  prvními  lidmi  v životě  dítěte,  kteří  mu  mohou  dát  lásku. 

„Představují  také  orientační  bod,  maják,  který  mu  pomůže  vyznat  se  v jeho  stále 

složitějším světě, kde hrozí i nebezpečná úskalí“ (Říčan, 2004, str. 135). 

Jak  uvádí  Prekopová  (2007),  rozhodující  vliv  má  na  vývoj  osobnosti  dítěte  je  to,  

jestli se mu dostalo v prvních letech života dostatečného vztahu a uspokojení základní 

potřeby po bezpečí. Jen když dítě získalo onu pradůvěru, mohlo později věřit ostatním 

a  rozvíjet  sebedůvěru.  Dostalo‐li  se  mu  dostatku  lásky,  může  ji  později  šířit.  

Zažilo‐li rodičovskou podporu, bude moci  jednou rozvíjet svoji vlastní a nabízet  ji dál. 

Výchova  dítěte  není  zajisté  nejlehčí,  ale  na  tomto  světě  asi  největší.  
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Helus  (2001) definuje  láskyplné okolí  jako místo,  kde dítě prochází  svou  individuální 

socializační historií, jíž je produktem a současně i spolutvůrcem. 

Dítě  předškolního  věku  potřebuje  každého  z rodičů  jinak.  Otec  je  pro  něj  spíše 

autoritou, která usměrňuje, schvaluje, případně trestá. Matka je spíše tím, kdo ochrání, 

přijme,  polituje,  pohladí.  Tato  dělba  rodičovských  rolí  je  dnes  poněkud  oslabena. 

Někdy  stačí,  aby  byla  matka  povahově  ráznější  dominantnější  a  otec  zase  měkčí, 

případně i laskavější a dělba rolí se obrátí.  

Jsou  matky,  které  suverénně  dirigují  celou  rodinu,  otce  nevyjímaje,  a  nezdá  se,  

že by tím děti nějak trpěly. Citová pohoda mezi rodiči a dětmi je potřebná pro všechny 

stadia  zdravého  duševního  vývoje.  V předškolním  období  na  ni  záleží  zvláště  proto,  

že  usnadňuje  splnění  jednoho  ze  základních  vývojových  úkolů  –  identifikaci  s rodiči. 

Říčan  (2004)  předpokládá,  že  se  dítě  s rodiči  obrazně  psychologicky  ztotožní,  

že  do  sebe  pojme  jejich  názory,  hodnoty  a  přání  tak  silně,  že  si  už  ani  nebude 

uvědomovat původ těchto názorů, hodnot a přání. Identifikace je pevná a trvalá vazba, 

která  společnosti  umožňuje,  aby  dítěti  vštípila  to  nejlepší,  ale  bohužel  i  to  nejhorší 

z osobnosti rodičů.  

 

2.3.4 Podíl prarodičů na výchově dětí 

Lidská  vzájemnost  se  mezi  jiným  vytváří  tím,  že  se  mladí  učí  od  starých  a  staří  

od mladých. Hauserová‐Schönerová (1996) zdůrazňuje, že od prarodičů se děti mohou 

naučit, že pouhá snaha být úspěšný nestačí.  

Podle  Vágnerové  (2007)  prarodiče  představují  určitou  psychosociální  pojistku,  

která  by  mohla  kompenzovat  nebo  alespoň  doplňovat  rodičovské  působení. 

Hauserová‐Schönerová  (1996) připomíná, že babička  či dědeček mají většinou aktivní 

věk  za  sebou, nebo pokud  ještě pracují, nejsou už  tolik orientováni na  svou kariéru. 

I  když  ještě  nejsou  v důchodu,  už  si  více  méně  ujasnili,  čeho  chtějí  dosáhnout,  

a  nemusejí  vyvíjet  příliš  velké  úsilí.  Mohou  se  uvolnit,  obracet  se  k hodnotám,  

které v boji o existenci přicházely zkrátka. Generaci vnoučat mohou poukazovat na jiný 

životní styl, vyznačující se lidskou vzájemností.  
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Postoj  prarodičů  je  více  emocionální,  poskytuje  jinou  kvalitu  stimulace.  

Prarodiče  jsou klidnější, mají méně  jiných, osobně důležitých zájmů, a proto se dítěti 

ochotně věnují. Nemusejí se pro tuto činnost ničeho subjektivně významného vzdávat. 

Proměna  postoje  je  leckdy  zřejmá  víc  u  mužů  než  u  žen.  Role  dědečka  vyhovuje 

potřebě  nově  rozvinutého mužského  pečovatelství  i  generativně  pozdní  dospělosti. 

„Pro  stárnoucího  muže  je  to  většinou  nová  zkušenost,  zatímco  role  babičky  

je  ve  značné  míře  spojena  s opakováním  podobných  zážitků,  jaké  byly  spojeny  

s její mateřskou rolí“ (Hauserová‐Schönerová, 1996, str. 28). 

Prarodiče  ochotně  slouží  jako  tzv.  biologické  zrcadlo.  To  znamená,  že  napodobují,  

co  děti  samy  dělají,  a  poskytují  jim  tak  potřebnou  zpětnou  vazbu.  

Mají tendenci je rozmazlovat a jsou ochotni pro ně více obětovat. Pro vnoučata bývají 

společné aktivity s dědečkem a babičkou lákavé a děti se na ně většinou těší.  

Vágnerová  (2007)  uvádí,  že  babička  a  dědeček  podporují  rozvoj  jiných  vlastností  

a  dovedností  než  rodiče.  Poskytují  dítěti  odlišnou  sociální  zkušenost,  

protože  jsou  příslušníky  jiné  generace  a  v  rámci  svých  rolí  se  chovají  specifickým 

způsobem, který  se  liší od  rodičovského chování. Kladou větší důraz na  jiné hodnoty  

a  normy.  Zdůrazňují  a  oceňují  jiné  projevy,  děti  se  od  nich  naučí  jiným  sociálním 

dovednostem a získají jinou zpětnou vazbu.  

Dle Vágnerové (2007) prarodiče prostřednictvím svých zkušeností a společných aktivit 

předávají  vnukům  určité  tradice,  na  jejichž  dodržování  nemají  rodiče  čas.  

Bývají rovněž méně kritičtí a více pozitivně potvrzující, což příznivě doplňuje striktnější 

rodičovské hodnocení. „Mají‐li prarodiče vnoučata, mají někoho, komu mohou věnovat 

svou lásku, své myšlení, své snahy a naděje“ (Matějček a Langmeier, 1986, str. 30). 

Prarodiče,  jak  uvádí  Hauserová‐Schönerová  (1996)  často  říkají,  že  se  sami  částečně 

zase  stávají  dětmi,  vyžívají  se  ve  hrách,  odkrývají  nové  stránky  své  osobnosti.  

Pro  všechny  prarodiče  je  uklidňující  pocit  kontinuity:  Život  jde  dál,  rodina  nevymře.  

Dětská  zvědavost  často probouzí  zvědavost prarodičů  a  tak  spolu mohou dělat  věci, 

které by sami nikdy nepodnikli.  
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2.4 Porovnání potřeb 

V naší kultuře došlo k několika  změnám, které  zásadním  způsobem ovlivnily výchovu  

a  roli  rodičů.  Ekonomická  situace  ztěžuje  finanční  zajištění  rodiny.  Rodiče  se  vracejí 

domů z práce stresovaní a vyčerpaní. Pak jim chybí trpělivost. Dalším nezanedbatelným 

faktorem  je stoupající rozvodovost. V některých školách pochází až osmdesát procent 

dětí z rozvedených rodin. Život v neúplné rodině klade na rodiče zvýšené nároky.  

Severe (2007) zmiňuje, že před dvaceti lety uznávali téměř všichni lidé v jednom městě 

nebo  čtvrti  stejné hodnoty a názory. Všichni  rodiče očekávali od dětí v zásadě  totéž.  

To  už  dnes  není  pravda. V každé  rodině  platí  jiné  normy. Děti  se  setkávají  s mnoha 

pohledy na to, co  je a není správné. A to  jim ztěžuje orientaci. Dnešní problémy  jsou 

složitější  a  je  nutno  je  řešit  s větším  nadhledem.  Děti  se  připravují  na  budoucnost, 

nežijí  v minulosti.  „Chtějí‐li  být  rodiče  úspěšní,  musí  při  výchově  dětí  přihlížet 

k současné situaci“ (Severe, 2007, str. 21). 

Každá  generace  je  jiná  a  má  právo  na  své  vlastní  postoje,  názory,  jednání.  

Změnil se svět, změnila se politická a ekonomická situace, nabídka trhu, odolnost vůči 

stresům.  Jak  uvádí  Strašíková  (2004),  technický  pokrok  přinesl  nevídané  možnosti, 

které souvisejí se zvyšujícími se nároky, stupnice hodnot se  leckde pozměnila natolik, 

že se postavila na hlavu a ocitla se nohama vzhůru.  

Vzájemná  mezilidská  komunikace  doznala  v mnoha  případech  újmy  natolik,  

že  už  i  ti  nejmenší  si  dovedou  s počítačem  rozumět  lépe  než  se  svými  vrstevníky.  

Tu a tam se pozměnily i kulturní hodnoty. Starší generace vnímá tyto změny dost často 

s pocitem smutku a charakterizuje současnost jako svět naruby. 

2.5 Nároky a požadavky na dítě 

V  rodinách  s vysokým  sociokulturním  statusem  má  vzdělání  vysokou  hodnotu.  

Rodiče  dítěti  zdůrazňují,  že  se  musí  dobře  učit.  Vysoké  nároky  nemusí  odpovídat 

schopnostem  dítěte.  Může  jít  také  o  nenaplněná  přání  rodičů. 

Helus  (2001) upozorňuje,  že děti musí  vynakládat  extrémní úsilí,  vzniká  vyčerpanost  

a úzkost. Dítě je frustrováno. 

Naopak  v jiných  rodinách mají  rodiče nízké požadavky na dítě,  které by  jinak mohlo 

dosahovat lepších výsledků.  



31 

 

Dítě má pak pocit nezávislosti na  rodičích, nemá  žádný  vzor. Výsledkem  je buď dítě 

pasivní (což brání samostatnému rozvoji dítěte) nebo agresivní (což je obrana).  

Další  rodiče  upřednostňují  spokojenost  dítěte.  Dítě  je  hýčkané,  rozmazlované,  

je  středem  zájmu  a  dělá  si  samo,  co  chce.    Vede  to  k  tomu,  že  dítě  nemá  vůli,  

protože  nepřekonává  překážky.  „Dospělý  tak  výrazně  přispívají  k zakořenění  v dítěti 

pocitu  neomezené  svobody,  bez  jakékoli  zodpovědnosti“  (Pelikán,  1995,  str.  204). 

Dítě má problémy se začleňováním do kolektivu, je neoblíbené a má tendenci si dělat 

z ostatních sluhy. 

Dnešní  rodiče  jsou  velmi  často  zaneprázdněni  svoji  vlastní  kariérou  a  vlastními 

problémy  a  nezbývá  jim  čas  na  výchovu  a  podporu  dítěte. Výchovu  dítěti  nahrazují 

materiálním nadbytkem. Dítě strádá po citové stránce.  

Příliš  úzkostní  rodiče  si  nejsou  jistí  sami  sebou  nebo  dítětem.  „Rodiče  často  velice 

úzkostlivě  sledují  zdraví  svého  potomka,  jeho  studijní  výsledky  a  často  i  sportovní 

výsledky“ (Pelikán, 1995, str. 204). Na dítě se pak přenese strach ze školy a negativní 

očekávání,  které  mu  brání  podávat  výkony  odpovídající  jeho  schopnostem.  

Dle  Heluse  (2004)  lze  předpokládat,  že  dítě  bude  s obtížemi  vstupovat  do  vztahů 

s lidmi, bude hůře navazovat kontakty s vrstevníky. 

Pelikán (1995) uvádí, že od útlého dětství by měly být děti vedeny nejen k rozšiřování 

hranic  své  svobody  postupně  s věkem,  ale  současně  k pochopení  úzké  vazby  mezi 

svobodou a odpovědností. Větší míra svobody s sebou nese i vyšší míru odpovědnosti. 

Růst práv jde ruku v ruce s růstem povinností. 

Langmeier a Krejčířová (1998) připomínají, že obtíže nastávají, když rodiče začínají učit 

dítě něčemu předčasně nebo naopak příliš pozdě. Když od něho požadují příliš složité 

úkony,  aniž  by  mu  dali  příležitost  osvojit  si  dobře  úkony  jednodušší.  

Nebo když nerespektují skutečnost, že každé dítě (i v téže rodině) je jiné. 

2.6 Konflikty a nedorozumění pří výchově 

Dle  Křivohlavého  (2008)  je  konflikt  zájmů  dvou  lidí  takové  střetnutí  snah,  při  němž 

splnění tužby jednoho vylučuje uspokojení druhé strany.  

Společnost se neustále vyvíjí a tím dochází ke změnám působícím i na vývoj a strukturu 

rodiny, mění se také vztahy mezi generacemi.  
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Cibulec  (1980) hovoří  i o generačním problému  rodičů a dětí. Mnozí  jej  chápou  tak, 

jako  by  mezi  rodiči  a  dětmi  existoval  určitý  ideový  boj,  vedoucí  k nesmiřitelnému 

konfliktu  mezi  nimi,  což  má  za  následek  zhoršení  vztahů  mezi  generacemi, 

zpochybňování toho, co předchozí generace vytvořily, a na druhé straně podceňování 

mladé  generace  v tom,  že  není  schopna  sama  řešit  naléhavé  společenské  i  rodinné 

problémy.  

Skutečný problém vztahů mezi  rodiči a dětmi  je ale v něčem  jiném.  Je  to především 

větší  nezávislost  dětí  na  rodičích,  lepší  informovanost  mládeže  ve  společenských  

technických  oblastech  života  i  touha mladých  lidí  po  uznání  a  respektování  vlastní 

individuality.  

Generační  problém  je  dle  Cibulce  (1980)  posilňován  také  tím,  že  mezi  dnešními 

mladými  lidmi  a  jejich  rodiči  existuje  vzdálenost  větší  než  jedné  generace,  

což  má  za  následek,  že  rodiče  přestávají  rozumět  svým  dospívajícím  dětem.  

Průměrný věk žijících obyvatel se stále zvyšuje nad 70 let. Znamená to, že se také o více 

než o deset  let prodloužila doba společného soužití rodičů s dětmi. Tento fakt přináší 

mnoho  otázek  a  problémů,  které  je  nutno  řešit.  Vágnerová  (2007)  naopak  uvádí,  

že  vztah  stárnoucích  lidí  k vlastním  rodičům  bývá  obvykle  v této  době  stabilizovaný  

a klidný. „Dokud mají staří rodiče přijatelné názory a pokud se s nimi mohou domluvit 

na nějakých pravidlech. Vzájemná citová vazba starých rodičů a stárnoucích potomků 

s věkem spíše narůstá. Raná zkušenost z rodiny s mezigenerační solidaritou a emoční 

podporou  posiluje  ochotu  a  připravenost  zachovat  se  v době  své  pozdní  dospělosti  

ke starým rodičům podobným způsobem“ (Vágnerová, 2007, str. 286). 

 

V dnes  již  klasických  výzkumech  prokázal  profesor  Ivo  Možný  (1999),  že  současná 

mladá  rodina  je  více  spojena  s rodinou  ženy  než  s rodinou muže.  Rodina  ženy  také 

častěji pomáhá mladé rodině ať již v péči o domácnost, dětí nebo při využívání volného 

času. Ženy mají tendenci podceňovat míru této pomoci, a to od rodičů z obou stran.  

Dle Nováka  (2006)  žena  soudí méně  často  než  její manžel,  že  se  její  rodiče  podílejí  

na vzniku konfliktů. Přísnější je při hodnocení rodičů muže. Muž i žena mají statisticky 

vzato o něco lepší vztah ke své matce než ke svému otci.  
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Ke svým rodičům mají opět samozřejmě v rámci celého vzorku zkoumaných osob lepší 

vztah, než je jejich vztah k rodičům partnera.  

Rozdíly  v postoji  k tchýni  a  k tchánovi nejsou příliš  velké.  Strašíková  (2004) považuje 

postoj k tchánovi  či  tchýni zhruba  tři  čtvrtiny dotázaných za dobrý. Příbuzenská  láska 

obecně  roste  se  čtvercem  vzdálenosti.  Pokud  mladí  a  starší  žijí  v jednom  bytě,  

je pravděpodobnost konfliktu vyšší než při odděleném bydlení.  

Prarodiče se musí smířit s tím, že hlavní slovo budou mít noví manželé, a oni  jen hlas 

poradní.  Na  straně  druhé  by  rodiče  neměli  žárlit  na  prarodiče.“ 

Je třeba se smířit s tím, že babička peče nejlepší koláčky a dědeček pěstuje nejkrásnější 

kytičky“  (Strašíková,  2004,  str.  42).  Být  babičkou  a  dědečkem  nebo  dokonce 

prababičkou  a  pradědečkem  je  vlastně  rovněž  darem  a  šancí  pro  spolupodílnictví  

na  životě  rodiny  a  na  výchově mladé  generace.  Navíc  je  závazkem,  odpovědností,  

a nejvýstižněji řečeno, posláním.  

 

Strašíková  (2004)  zmiňuje, aby  vztahy mezi prarodiči,  rodiči a  jejich dětmi  fungovaly  

co nejlépe,  je třeba být si vědomi, že v určitém období přebírají v širší rodině vedoucí 

roli  dospělé  děti,  které  se  samy  staly  rodiči.  Rodiče  si  musí  připustit  názor,  

že obdarovávání vnoučat nemusí mít vždy podobu materiální. Přemíra věcí a hraček 

ztrácí  na  své  hodnotě  a  neplní  potřebnou  funkci.  Musí  hledat  a  nalézat  to,  

co  rozvětvenou  rodinu  spojuje  a  nevyhledávat  různé malicherné  důvody  k hádkám  

a kolizím. Veškeré problémy se pokusit řešit s nadhledem a vědomím, že chyba nebývá 

zpravidla  jen  na  jedné  straně  a  mít  na  paměti  že  společné  bydlení  je  náročně,  

že si vyžaduje toleranci a dohodu. 

Jednotliví  členové  rodiny  by  si  měli  být  za  všech  okolností  vzájemnou  oporou.  

Měli  by  si  umět  odpouštět  bez  výčitek  a  umět  nezištně  poskytnout mezigenerační 

pomoc. Uvědomit  si,  že  kdokoli  z nás  se může  ocitnout  v tíživé  situaci  a  v závislosti  

na  ostatních  členech  rodiny,  od  kterých  i  on  bude  moci  potřebovat  pomoc.  

Jednou  já  tobě,  podruhé  ty  mně,  jak  vyjadřuje  opět  léty  ověřené  

rčení: půjčka za oplátku. 

Rodiče musí respektovat vlastní život dětí a jejich potomků a akceptovat i jejich životní 

partnery.  
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Dle  Strašíkové  (2004)  v rámci  rodinné  pospolitosti  si  je  třeba  uvědomit,  

že i nehodné děti, členové rodinného svazku, jsou naše krev a že přibouchnuté dveře, 

uzamčené  na  devatero  západů,  se  dají  jen  ztěžka  znovu  vstřícně  dokořán  otevřít.  

Po jednou vyřčeném odmítnutí, unáhleném zavržení, či dokonce prokletí, se slova plná 

hněvu a nenávisti nedají vzít zpět. 

Jak  uvádí  Chapman  (2006),  své  rodiče  a  rodiče  partnera  bychom  měli  ctít.  

Je pravda, že ne všichni  rodiče vedou život, který vzbuzuje úctu.  I když si nemůžeme 

vážit  jejich  jednání,  můžeme  si  jich  vážit  kvůli  jejich  lidství  a  jejich  postavení,  

které zaujímají jako naši rodiče.  

Naši  rodiče  a  rodiče našeho partnera  jsou  intimní  a neoddělitelnou  součástí našeho 

života,  což  slouží  někdy  k dobrému  a  někdy  k špatnému. Navzájem  se  potřebujeme. 

Novomanželský  pár  potřebuje  citovou  vřelost  a  životní  moudrost,  jež  pochází  

ze zdravého vztahu s oběma dvojicemi rodičů, a rodiče zase potřebují citovou vřelost  

a společnost mladé manželské dvojice a také vnoučata.  

Život  je  příliš  krátký  na  to,  abychom  žili  v narušených  vztazích.  Chapman  (2006) 

připomíná,  že pokud nastanou ve vztahu konflikty, platí  zásada vyznání a odpuštění,  

a  to  nejen  pro manžele,  ale  také  pro  tchána  a  tchyni. Máme‐li mít  zdravé  vztahy, 

nemusíme  spolu  souhlasit.  „Hořkost  a  zášť  jsou  však  vždy  špatné“  (Chapman,  2006,  

str.  88). Vzájemná  svoboda  a  vzájemná  úcta  by měly  být  pro  rodiče  a  jejich  ženaté  

a vdané děti směrodatnou zásadou.  

Tchýním,  někdy  i  tchánům,  bývá  zatěžko  přijmout  snachu  i  zetě  za  vlastní,  

právě  tak  jako  snachám  a  zeťům  přijmout  rodiče  jejich  partnerů  za  své.  

Je zcela evidentní, že i novým životním pozicím je třeba se přizpůsobit a podřídit.  

Strašíková  (2004)  uvádí,  že  nelze  opomenout  ani  dlouholetou  zkušenost,  

že dcery tíhnou o trochu více ke své matce než synové, takže se stává, že přetáhnou 

partnera  na  svou  stranu,  ke  svým  pokrevním  příbuzným.  To  také  znamená,  

že jejich vzájemné návštěvy jsou častější. 

Jsou  i případy,  jak uvádí Cibulec  (1980), kdy  jeden z partnerů preferuje vlastní rodiče 

nebo  rodinu.  Rodinu  druhého  partnera  neuznává,  snaží  se  ji  v jeho  očích  zlehčovat, 

útočí proti ní, staví se k ní prostě nepřátelsky. Takové chování nezůstane bez odezvy  

ze strany druhé rodiny, a tak často vznikají hluboké konflikty. 
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Musíme  dbát  o  to,  abychom  se  k rodičům  z obou  stran  chovali  stejně.  

V praxi  to  znamená,  že musíme  svými dopisy,  telefonáty a návštěvami dávat najevo,  

že  zastáváme  tuto  zásadu  rovnosti.  Jestliže  jedněm  rodičům  telefonujeme  jednou  

za  měsíc,  pak  bychom  i  druhým  rodičům  měli  telefonovat  jednou  měsíčně.  

Manželé by se také měli snažit být spravedliví, i pokud jde o návštěvy, společné obědy 

a  prázdniny.  V praxi  prarodiče  ctíme  tak,  že  se  navštěvujeme,  telefonujeme  

jim a píšeme, a tak  jim sdělujeme, že se pořád máme rádi a chceme s nimi sdílet svůj 

život.  Také  Chapman  (2006)  zdůrazňuje,  že  pravidelný  kontakt  je  nezbytný.  

Prarodiče  by  měli  určitě  pociťovat  svobodu,  že  mohou  mladému  páru  poradit.  

Dle Chapmana  (2006) by  se prarodiče  ani  tak neměli pokoušet  svoje  rady mladému 

páru  vnutit.  Pokud  o  to  požádají  nebo  jestliže mají  prarodiče  pocit,  že  je  to  nutné,  

je dostačující, když zmíní návrh či radu a ponechají svým dětem svobodu, aby se sami 

rozhodli.  

 

Nejčastějším  zdrojem  mezigeneračních  konfliktů  dle  Cibulce  (1980)  je  odlišná 

komunikace. Pokud je pro některého člena rodiny, například pro tchyni, typický kritický 

způsob  komunikace,  vyústí  to  zákonitě  v konflikt.  Rovněž  pokud  dospělí  potomci 

nesouhlasí s tím, jak zachází jeden rodič s druhým, povede to k vzájemným neshodám.  

Problémy způsobují odlišné zvyky a životní styl. Konflikty v tom případě vznikají proto, 

že  jedna  generace  nesouhlasí  s výběrem  životního  stylu  generace  druhé.  

V otázkách  výchovy dětí bývá možným polem  vzájemných  střetů nesouhlasný postoj 

babičky  k výchovnému  stylu  snachy  či  dcery.  Vždy  se  musíme  pokusit  tyto  názory 

chápat  jako  odlišný  pohled  generací  na  výchovu  dětí  a  nebrat  jej  osobně.  

Konflikty jsou důsledkem rozdílných rodičovských metod a názorů na to, zda mít děti  

a v jakém odstupu za sebou. Týkají se také míry kontroly ve výchově.  

Jak  uvádí  Cibulec  (1980),  nejlepší  je  konfliktům  předcházet. Mají‐li  si  dvě  generace 

porozumět, měla by  ta  starší předávat  své  zkušenosti  tak, aby  je  ta mladší generace 

mohla  využít,  tedy  v kontextu  s dobou.  Mají‐li  se  dvě  generace  navzájem  uctívat,  

měla by ta mladší brát ohledy na starší a minimálně ji vyslechnout.  
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Nedorozumění  v komunikaci  mezi  generacemi  a  požadavky  by  měl  za  manželský  

pár  řešit ten, který  je s rodiči či prarodiči pokrevně příbuzný. Od vlastních dětí rodiče 

kritiku nebo citlivé požadavky obvykle lépe přijmou než od jejich partnerů.  

Lidé se  léty proměňují  jak  fyzicky, tak  i psychicky. Starší generace v určitých situacích 

nerada  přijímá  nové  věci,  mladá  si  naopak  nerada  zvyká  na  to  tradiční.  

„Universální návod na  to,  jak  spolu mohou  lidé o  generaci  starší,  či mladší  vycházet 

neexistuje.  Vyžaduje  to  notnou  dávku  respektu,  tolerance,  schopnost  povznést  

se nad chyby či nedostatky druhých a připustit si i své chyby“ (Cibulec, 1980, str. 166). 

 
Nejčastější konflikty mezi dospělým při výchově dětí dle Cibulce (1980) 
 

• Rozmazlování dětí  

Nešvar,  postihující  často  i  dosti  rozumné  rodiče  i  prarodiče.  Jeho  podstata  vyplývá  

jak z osobnosti rodičů  i prarodičů, tak  i ze situačních  faktorů. Dítěti, které bývá  často 

nemocné,  se dostává  větší péče než ostatním  členům  rodiny  a  zde  je  již  jen  krůček 

k rozmazlování. Rozmazlování  je  také  častější u  jedináčků. Někteří  rodiče  tím vlastně 

kompenzují  své  špatné  mládí,  neúspěchy  v práci  nebo  v osobním  životě,  

kde se objevuje nesoulad a napětí mezi manžely. Potom  jeden z nich nebo oba dávají 

před  partnerem  přednost  dítěti  a  snaží  se  je  získat  na  svou  stranu.  Takové  jednání 

nelze  schvalovat,  protože  vede  nejen  k poškozování  a  narušování  osobnosti  dítěte, 

jeho  charakterových  vlastností,  ale  také  přispívá  k ještě  větším  rozporům  mezi 

manžely.  

Rozmazlování  dětí  jde  častěji  na  vrub  prarodičů.  Stává  se  někdy,  že  prarodiče,  

kteří byli dosti přísní k svým vlastním dětem, rozmazlují vnuky a vnučky, což se mnohdy 

děje proti vůli jejich rodičů a za jejich zády. Velmi nebezpečné je, když prarodiče slibují 

dítěti, že se nemusí bát, když něco doma provede, že se ho zastanou a může u nich být, 

kdyby  mu  doma  ubližovali.  Lákají  ho  tím,  že  u  nich  nebude  muset  nic  dělat,  

bude se moci dívat na televizi, chodit ven apod. Prarodiče si mnohdy ani neuvědomují 

dosah takového počínání, jež může mít dalekosáhlé následky.  
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• Hlídání dětí  

Hlídání dětí se v poslední době stává stále větším problémem, který je nutno v rodině 

řešit. Prarodiče z různých důvodů nechtějí tuto činnost vykonávat, mladí rodiče chtějí 

mít  větší  příjmy  a  ty  jsou  podmíněny  zaměstnaností  žen.  Někdy  ovšem  prarodiče 

skutečně  nemohou  děti  hlídat.  Pak  nastává  problém,  kdo  bude  s dětmi,  

když se nedostanou do školky nebo do jeslí.  

Nejiné je to s večerním hlídáním dětí. Tím, že mladí manželé a jejich rodiče bydlí často 

každý  samostatně,  tato  otázka  nabývá  na  významu.  Není  ale  vyřešena  ani  v těch 

případech,  kdy  bydlí  prarodiče  a  mladí  rodiče  dohromady.  

Mladí  manželé  se  někdy  dívají  na  celou  věc  dosti  sobecky  a  jsou  rozmrzelí,  

jestliže  jim  jejich  rodiče  odmítnou  děti  večer  hlídat.  Jindy  zase  prarodiče  zastávají 

stanovisko  „my  jsme  si  také  sami  vychovali  své  děti  a  byli  s nimi  večer  doma,  

tak  ať  to  dělají  i  ti mladí“.  Zaujmout  správné  stanovisko  v otázce  hlídání  dětí  není  

tak  snadné.  Spíše  bude  záležet  na  charakterových  vlastnostech  prarodičů  i mladých 

rodičů, na pocitu odpovědnosti za výchovu vlastních dětí, na citové vazbě a náklonnosti  

i  na  rozumovém  přístupu  v otázkách  zábavy.  Mladí  manželé  by  neměli  zapomínat  

ani na to, že  jejich rodiče  již vychovali  je a že mají také právo na více osobního volna  

a  že až oni budou v jejich  letech,  také  se  jim nebude chtít  trávit příliš mnohé večery 

hlídáním malých dětí. 

 

• Oblékání nezletilých dětí  

Spory  se  dost  často  týkají  vhodnosti  či  nevhodnosti  oblečení  pro  dítě.  

Prarodiče se někdy domnívají, že dětem bude v oblečení, které přichystali jejich rodiče, 

zima nebo horko. Problémy se zvětšují v tom případě, když oblečení prarodiče pořídili 

nebo na ně přispěli.  

Objevují  se  i  výčitky,  že  mladí  si  ničeho  neváží,  nic  se  jim  nezdá  dost  dobré,  

chtěli  by  své  dítě  oblékat  jen  luxusně.  Jindy  naopak  mladí  manželé  vytýkají  svým 

rodičům,  že  stále  na  dítě  něco  kupují,  že  to  neunosí,  nebude  to  moderní  apod. 

V takových  případech  se  prarodiče  urážejí  a  prohlašují,  že  již  nic  kupovat  nebudou. 

Někdy může být oblékání dětí  jen maskovací manévr,  jenž má  zakrýt hlubší  rozpory 

mezi prarodiči a rodiči dětí, které již delší dobu probíhají.  
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3 Rodiče 

3.1 Role rodičů a prarodičů všeobecně 

Častým problémem,  jak uvádí Cibulec  (1980),  je nepochopení přirozených  změn  rolí 

v rodině. Začíná to změnou role dítěte v dospělého jedince, kdy se někteří jedinci stále 

chovají  a  jednají  jako  děti.  Nepochopení  vlastní  úlohy  pak  pokračuje  v případech,  

kdy  se někteří  jedinci  stanou  rodiči  a  chovají  se  tak,  jako by byli bezdětní,  což opět 

vyvolává  nelibost  dalších  členů  rodiny  a  sankce  z jejich  strany.  

Matějček  (1994)  zmiňuje,  že  funkce  matky,  otce  a  dalších  členů  rodiny  je  časově  

i  místně  neomezená.  „Rodičovská  identita  je  tedy  jedním  ze  základních  rozměrů 

osobnosti člověka. To, jak se v rodičích a vychovatelích utváří, má dalekosáhle určující 

vliv na sociální vývoj dítěte. Porozumět rodičovské  identitě umožňuje pak porozumět 

v mnohém i vývoji dítěte“ (Matějček, 1994, str. 59). Cibulec (1980) zmiňuje, že velikým 

problémem bývá často změna role z rodiče na prarodiče, zvláště tehdy, kde  jde o  lidi 

věkově  mladší,  než  bývá  všeobecná  norma.  Zde  dochází  k mnoha  komplikacím, 

konfliktům  i  těžkým  nedorozumění,  které  mohou  vést  i  k rozpadu  širší  rodiny  

a nastolení nepřátelství mezi mladými a  staršími  členy  rodiny. Dle Vágnerové  (2007) 

musí stárnoucí lidé přispět k vytvoření nové rovnováhy rodinných vztahů. „Musí se na 

novou  situaci  adaptovat  v době,  kdy  stárnou,  kdy  ztratili  jistotu  své  rodičovské  role, 

musí ji transformovat, aby odpovídala nové pozici příslušníků dvou rozdílných generací. 

Pozitivním  aspektem  této  vývojové  změny  bývá  zklidnění  rodinných  vztahů,  

na něž dospívající děti působily rušivě“ (Vágnerová, 2007, str. 275). 

 

Několik přístupů k přijetí vymezené role v rodině dle Cibulce (1980): 

• Je přijímána beze zbytku a plněna se vší důsledností a zájmem 

• Je přijímána s výhradami, ale je zde snaha tuto úlohu řádně plnit 

• Nesplňuje  představy  jedince,  ale  je  plněna  z důvodů  rozumových  a  popřípadě  

i prospěchových 

• Není  akceptována  a  musí  být  vyvíjen  nátlak  ze  strany  ostatních  členů  rodiny,  

aby byla plněna 

• Je zásadně odmítána 
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3.2 Pozice a role rodičů 

Dle  Strašíkové  (2004)  je  rodina  prvním  sociálním  prostředím  dítěte,  které  se  stává 

středem  její  pozornosti.  Vědomě  i  bezděčně  učí  dítko  vstupu  do  společnosti.  

Má být pro každého člena tohoto společenského seskupení domovem, což je nesmírně 

významnou hodnotou.  

Nejvýznamnějším  přechodem  v rodinném  cyklu,  dle  Možného  (1999), 

je přechod k rodičovství.  

Je  to  zároveň  patrně  nejvýznamnější  přechod  v našem  životním  běhu.  

Vágnerová  (2007)  uvádí,  že  rodičovská  role  je  důležitou  součástí  identity  dospělého 

člověka.  Je  to  role  primárně  biologicky  podmíněná,  která  má  i  svou  psychickou  

a  sociální  hodnotu.  Je  dost  specifická,  v mnoha  směrech  se  liší  od  ostatních  rolí 

dospělého věku. 

„Nevratná  rodičovská  role  patří  k těm  nejkrásnějším“  (Cibulec,  1980,  str.  131). 

Rodičovství, k němuž se rovněž musí dozrát, je pro mnohé revolucí v jejich dosavadním 

způsobu  života. Mění  jeho  styl,  rytmus, nazírání,  smysl  života. Dokáže přeřadit nebo 

alespoň na čas přesunout priority životního zaměření.  

Rodičovstvím  jsme  nuceni,  ale  i  ochotni  přemístit  či  odsunout  osobní  zájmy  

ve  prospěch  nově  narozeného  potomka,  potomků.  Zvláště  u  matek  však  čerstvé 

rodičovství  znamená buď odložení, v závažných případech však  i vzdání  se dosavadní 

profesní  kariéry.  Někdy  dochází  k obdobné  situaci  i  u  otců,  protože  naše  dřívější 

mateřská  dovolená  se  stala  dovolenou  rodičovskou.  „To  znamená,  že  se  počítá  

i  s převažující otcovskou  angažovaností  v péči o dítě. Prioritou  je  tedy dítě,  človíček, 

vyžadující  alespoň  zpočátku  prvořadou,  přednostní  pozornost“  

(Strašíková, 2007, str. 33‐34). 

Změnilo  se  i  postavení  otce  v rodině.  Tím,  že  přestal  být  jediným  výdělečně  činným 

členem rodiny, se změnil i jeho sociální status v tom směru, že ostatní členové rodiny, 

jejichž závislost na něm byla značná, změnili své chování k němu. Stal se pouze jedním 

z členů  rodiny, byť s právem  rozhodovacím při  různých  rodinných  jednáních a akcích. 

„Dřívější  nedotknutelnost  otce  je  dnes  překonána  a  ten,  kdo  by  ji  chtěl  prosazovat,  

se  setká  s odporem  všech  členů  rodiny  nebo  jej  ostatní  členové  přestanou  brát 

vážně“(Cibulec, 1980, str. 131).   
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Dle Maříkové  (2000)  to  byla  zaměstnanost  žen,  která  vtiskla  ženám  vlastní  identitu. 

„Nabourala  tradiční  schéma  pracující  otec  –  živitel,  matka  v domácnosti  starající  

se o výchovu dětí a vykonávající domácí práce. Současná rodina  je někde napůl cesty 

k nové organizaci genderových rolí v rodině. Žena kombinuje práci s rodinou, pracovní 

role  s rodinnými, ale muž  již nestojí  sranou, nýbrž  je vtažen do víru nové organizace 

rodinné  struktury“  (Maříková,  2000,  str.  98).  To  potvrzuje  i  Matějček  (1994),  

který uvádí, že otcové si dobývají většího uznání ve  funkci vychovatelů a pečovatelů. 

„Není biologického a psychologického důvodu, proč by nebyli muži  schopni postarat  

se přijatelně i o velmi malé dítě. Je fakt, že ženy to umějí zpravidla lépe, ale tady nejde 

přece  o  soutěž,  ale  o  to,  co může  nejvíce  prospět  dítěti.  A  tak  proč  nedat  otcům 

příležitost,  aby  mohli  tyto  přirozené  pečovatelské  tendence  a  schopnosti  rozvíjet“ 

(Matějček, 1994, str. 52). 

Někteří otcové by měli více trávit čas společně s rodinou. Dnešní otcové ztrácejí zájem 

o  výchovu  dětí,  jsou  zaneprázdněni  jinými  společenskými  úkoly,  rozšiřují  si  vzdělání  

i jejich zájmová oblast je širší, než tomu bylo dříve. Někteří otcové neumějí držet krok 

s dospívajícími  dětmi,  jejich  problémy  jsou  jim  vzdálené  a  zdají  se  jim  mnohdy  

být malicherné. To vše se odráží v celkovém chování dětí k nim, protože děti dovedou 

velmi  brzy  rozlišit  skutečný  zájem  rodičů  od  předstírání  péče  o  ně,  jež  zdůrazňuje  

jen  plnění  povinností  a  dodržování  úcty  k rodičům,  není  však  podložena  jejich 

správným  rodičovským  chováním.  „Rodiče  mají  odpovědnost  za  děti,  ale  i  děti  

za své rodiče“ (Cibulec, 1980, str. 131). To se projevuje zvláště v období, kdy potřebují 

pomoc starší rodiče, kteří jsou už v roli zpravidla prarodiče. Při soudržnosti širší rodiny 

se na vzájemných službách a pomoci podílejí se samozřejmostí už i ti nejmladší členové 

rodinného společenství. Dle Strašíkové (2004) má být role rodičů taková, aby se mohli 

stát  svým  dětem  modelem,  vzorem,  autoritou,  kamarádem,  mlčenlivou  vrbou,  

která snese i ty nejtajnější důvěrnosti.  
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Charakteristika rodičovské role dle Vágnerové (2007) : 

 

• Rodičovská role je silně symetrická, je to jediná, nezpochybnitelně nadřazená role. 

Rodič je dominantní autoritou, dítě je závislé na jeho péči a zároveň je mu ve všem 

podřízené.  Rodičovská  moc  a  pocit  kontroly  nad  dítětem  je  téměř  absolutní,  

rodič rozhoduje prakticky o všem, co se jej týká.  

• Ve  srovnání  s ostatními  rolemi  má  jeden  odlišný  znak,  není  vratná.  

Nelze přestat být rodičem a nelze ani dítě vyměnit, pokud by jeho vlastnosti nebyly 

vyhovující. Člověk, který se stane rodičem, jím zůstává navždycky.  

• Dítě  jej  poutá  specifickou  a  nezrušitelnou  vazbou  k partnerovi,  druhému  rodiči, 

protože je jejich společným potomkem.  

• Rodičovství,  vzhledem  k naprosté  závislosti  malého  dítěte,  představuje  zásadní 

zvrat  v životě  člověka,  který  vyžaduje  změnu  životního  stylu.  Přináší  mnoho 

povinností a omezení a klade značné nároky na zodpovědnost.  

 

Rodičovství  je  celoživotní  role,  která  je  nevratná  a  je  spojena  s povinnostmi,  právy, 

odpovědností, ale i štěstím a naplněním života. Na roli rodiče bychom se měli určitým 

způsobem  i  připravovat.  Vágnerová  (2007)  zmiňuje,  že  rodičovská  role  významně 

přispívá  k dalšímu  osobnostnímu  rozvoji  dospělého  člověka,  kterému  přináší mnoho 

důležitých  zkušeností.  „Ovlivňuje  jeho  uvažování  a  emoční  prožívání  i  mezilidské 

vztahy“ (Vágnerová, 2007, str. 109). 

Matějček  (2007)  uvádí,  že manželé  by měli mít  děti  až  po  zabydlení  v manželství,  

aby se tak vyhnuli případným strádáním. Předčasné rodičovství bez psychické a fyzické 

zralosti, bez ekonomického zajištění, bez relativně stabilní možnosti slušného bydlení, 

bez  vzájemného  porozumění,  bez  adaptace  na  nové  životní  podmínky,  bez  souhry 

partnerů  by  třeba  jen  podvědomě  přenášelo  rozladěnost,  nespokojenost,  

eventuálně i stres na nově narozeného potomka. 

„Rodičovství  je  významným projevem  generativity dospělého  věku,  ale  i  specifickým 

způsobem naplnění  intimity, protože umožňuje  vznik  výlučné, hluboké  citové  vazby, 

většinou přetrvávající po celý život“ (Vágnerová, 2007, str. 108). 
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Rodičovství  je považováno  za  zcela přirozené, ne‐li  samozřejmé  vyústění manželství,  

je  jedním  z hlavních  důvodů  k jeho  uzavření.  Může  být  zdrojem  psychosociálního 

obohacení, ale zároveň představuje velkou životní zátěž.  

 

Dle Vágnerové  (2007)  se  v   rámci  rodičovství  se  rozvíjí  schopnost  vnímat  svět očima 

jiné bytosti, sociální a emoční  inteligence, flexibilita a empatie, ochota potlačit osobní 

potřeby ve prospěch dítěte, prohlubuje se schopnost vytvořit hluboký a  trvalý citový 

vztah.  Tytéž  kompetence  rozvíjí  i  partnerství,  ale  vztah  rodiče  k vlastnímu,  

zcela  závislému  dítěti,  s nímž  se  identifikuje,  je  posiluje  mnohem  víc.  

Rodičovství není snadným úkolem, přináší i mnohá omezení a ztráty.  

Potřeba  zplodit  potomstvo  je  vrozenou  biologickou  potřebou,  tj.  pudem  zajišťujícím 

zachování  existence  rodu.  Síla  tohoto  pudu  je  individuálně  rozdílná.  

Je zřejmé, že existují lidé, kteří mají malou potřebu mít potomstvo, a jiní, kteří touží mít 

hodně  dětí.  Tato  potřeba  je,  stejně  jako  jiné  pudové  potřeby,  ve  značné  míře 

modifikována  psychicky.  Sociálně  orientovaní  psychologové  a  sociologové  dokonce 

považují vliv pudové složky za podstatný. Avšak není pochyb o tom, že určitý význam 

má,  třebaže  se  nemusí  projevovat  přímo.  Např.  kontakt  s malými  dětmi  posiluje  

u  většiny  lidí  ochotu  stát  se  také  rodičem.  Dětské  projevy,  které  jsou  považovány  

za roztomilé, působí jako spouštěče pečovatelských emocí.  

 

 

Role matky a otce 

Strašíková (2007) definuje roli jako soubor jistých postojů a chování, pozicí odpovídající 

dané  situaci.  Jejím  znakem  je  rovněž  sociální  prestiž.  Je  pokaždé  spojena  s určitými 

právy a povinnostmi. Cibulec  (1980) uvádí, že  role  rodičů v sobě zahrnuji  i povinnost 

pozitivního  vztahu  k vlastním  rodičům.  „Jak  se mladí  rodiče  chovají  ke  svým  starším 

rodičům,  (k prarodičům  svých  dětí),  se  stane  zpětnou  vazbou,  pro  jejich  děti  

až  oni  zestárnou.“  (Cibulec,  1980,  str.50)  Dle  Strašíkové  (2004)  je  role  rodičů  

i prarodičů vůči dítěti proměnlivá vzhledem k fázím jeho vývoje. Ale i dítě je oprávněno 

a  nuceno  vžívat  se  do  několika  životních  rolí.  Ve  školním  věku  třeba  do  role  žáka 

a spolužáka.  
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„Postavení  obou  rodičů  a  náplň  jejich  rolí  se  dost  zásadně  liší“  (Vágnerová,  2007,  

str. 117‐119). Může se lišit i jejich postoj k této roli, její prožívání a míra zvládání zátěží  

a povinností, které přináší. „Otec  je pro dítě spíše autoritou  (usměrňující, schvalující, 

ev.  trestající)  a  matka  je  spíše  tím,  kdo  ochrání,  přijme,  polituje  a  pohladí“  

(Říčan, 1989, str. 146). Cibulec (1980) zmiňuje, že role otce je právě stejně tak důležitá 

jako role matky, protože poskytuje dítěti informace z jiného úhlu pohledu.  

V posledních letech vznikají projekty na podporu aktivního otcovství, v kterých se muži 

mohou  učit  pečovat  o  své  děti  a  jejich  životní  prostor.  Cílem  projektů  je  také  šířit 

osvětu  u  zaměstnavatelů  a  neziskových  organizací  podporující  aktivní  otcovství,  

neboť až 80% otců  se nepodílí na péči o děti předškolního  věku. Ministerstvo práce  

a sociálních věcí zavedlo pro otce možnost  trávit  čas s dětmi na rodičovské dovolené  

již od nazření dítěte.  

 

3.2.1 Role matky 

Matka zastává již po mnoho generací ústřední pozici v rodině a je jí přisuzována funkce 

jednotícího  a  stmelujícího  činitele.  Je  s ní  spojována  stránka  citová  a  výchovná.  

Kladou  se  na  ni  největší  požadavky  a  nároky  v rodině.  Občas  se  od  ní  očekává  

i  nemožné.  Samozřejmě,  že  dnes  i  tato  role  doznává  změny,  zvláště  v oblasti  práv  

a povinností. 

„Správné  plnění  role  matky  v rodině  především  vyžaduje  vyspělost  po  stránce 

psychické  i  fyzické  k zvládnutí  složitých  a  obtížných  úkolů  spojených  s funkcí  dobré 

matky“  (Cibulec,  1980,  str.  50).  Dále  pak  schopnost  plnit  všechny  úkoly  a  činnosti 

spojené s rolí otce, protože dnes je možné hovořit o téměř plné zastupitelnosti těchto 

dvou rolí.  

Role matky má  jasně  vymezená  práva  i  povinnosti.  I  v současné  české  společnosti  

je  akceptován  názor,  že  role  matky  a  pečovatelky  o  rodinu  je  biologicky  daná  

a  pro  ženu  zcela  samozřejmá,  představuje  základní  poslání  ženy.  

Mateřství  je  spojováno  se  samozřejmostí  potlačení  vlastních  potřeb  ve  prospěch 

dítěte, až s případným sebeobětováním.  
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Od matky  se očekává  citová  vřelost  a  empatická péče o malé dítě. V prvních  letech 

mateřství se nepředpokládá, že by pro matku bylo důležité i uplatnění v rámci profese 

či jiný způsob seberealizace.  

Matka  je  považována  za výchovnou  a  pečovatelskou  autoritu,  je  jí  dáno  právo 

prioritního  rozhodování  o  dítěti.  Pro  matky  je  vědomí  vlastní  rodičovské  moci 

samozřejmostí,  jíž  se  nerady  vzdávají  ve  prospěch  spolurozhodování  s otcem.  

Dle  Vágnerové  (2007)  je  mateřství  jednou  z významných  složek  ženské  identity,  

která  je  teoreticky vysoce ceněna, ale v realitě současné společnosti představuje spíš 

znevýhodnění. Zejména pokud by šlo o matku více dětí. Poskytuje značné uspokojení, 

ale  představuje  i  velkou  zátěž.  Mateřství  se  stává  zdrojem  nových  zážitků,  

osobního uspokojení a zároveň  je natolik  časově náročné, že většina ostatních aktivit 

ztrácí dočasně svůj význam.  

Proměna  ženské  role,  k níž  dochází  v souvislosti  s narozením  dítěte,  je  náročnější  

než  proměna  mužské  role.  „Významný  vliv  má  bazální  potřeba  mateřství,  

spojená  s touhou  pečovat  a  s ní  spojená  změna  prožívání  a  uvažování“  

(Vágnerová, 2007, str. 118). Mateřství přináší mnoho povinností a ve větší míře mění 

dosavadní  styl  života,  včetně  mateřské  dovolené  a  setrvání  v domácnosti,  

omezuje  svobodu  rozhodování  o  vlastním  životě.  Bývá  spojeno  s přerušením 

profesního  uplatnění  a  s izolací  ženy  v domácnosti,  často  i  s dočasným  poklesem 

významu všech ostatních variant seberealizace.  

Mateřská  role,  má‐li  být  uspokojivě  zvládnuta,  musí  být  alespoň  po  určitou  dobu 

kombinována s postavením ženy v domácnosti. Tím  je zároveň zatížena ekonomickou 

závislostí,  navozující  nejistotu  v oblasti  sebehodnocení  a  potřebu  potvrdit  

si  svou  vlastní  hodnotu  ještě  nějak  jinak  (dalším  studiem,  zkráceným  pracovním 

úvazkem apod.). 

„Role  matky  má  značnou  prestiž,  ale  komplementární  role  ženy  v domácnosti  

má  naopak  prestiž  velmi  nízkou“  (Vágnerová,  2007,  str.  119). 

Důvodem  může  být  i  fakt,  že  práce  v domácnosti  není  tak  snadno  měřitelná,  

její  výstupy  mají  jen  dočasné  trvání  (např.  jídlo,  čisté  prádlo,  pořádek  v bytě),  

takže  se  vnějšímu  pozorovateli  může  zdát,  že  zde  o  žádnou  práci  ani  nejde.  
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Ženy, pro které není mateřství alespoň přijatelné,  se  za  těchto okolností mohou cítit 

silně frustrovány.  

Cibulec  (1980)  připomíná,  že  vedle  toho  všeho  by  však  neměla matce  chybět  role 

estetického  činitele  v rodině,  která  je  tvořena  obvykle  jinými  prvky  než  u  otce,  

kde  bývá  spíše  častěji  spojována  s oblastí  uměleckou.  Estetizační  role  matky  

se projevuje v rodině především v celkové atmosféře, pohodě, vzhledu bytu  i chování 

jednotlivých  jejích  členů.  „Je  to  právě  to  ovzduší,  které  umí  vytvořit  jenom 

žena“(Cibulec,  1980,  str.  50).  Také  by  neměla  chybět  vyváženost  rozhodování mezi 

otcem a matkou i společný přístup k otázkám zábavy a odpočinku. 

 

3.2.2 Role otce 

V současné  době  je  charakteristická  větší  variabilitou  a  nejednoznačností  jejího 

vymezení,  je méně  normativní. Má menší  prestiž  než  role mateřská  a  nemá  jasně 

definovaná  práva  a  povinnosti.  „Od  muže‐otce  se  očekává  méně  než  od  matky  

a  je  tudíž  k chování  otců  mnohem  tolerantnější“  (Vágnerová,  2007,  str.  117). 

Mužská touha po dítěti není v takové míře podmíněna biologicky, a proto se muži jeví 

ve  vztahu  k potenciálnímu  otcovství  jako  méně  zainteresovaní,  s menším  zájmem  

o dítě. Otcovské chování  je víc podmíněno aktuálně platnými společenskými pravidly  

a požadavky, a muž se musí naučit jednat podle nich.  

Roli  otce  lze  dle  Cibulce  (1980)  charakterizovat  takto:  Jde  o  dospělého  jedince,  

který  plně  zvládl  roli muže  a  je  psychicky  i  fyzicky  připraven  na  své  poslání  otce. 

Očekává  se  od  něj  opravdový  vztah  k životní  partnerce,  založený  na  vzájemné  úctě, 

porozumění,  lásce,  přátelství  i  odpovědnosti.  Je  spolehlivým  ochráncem,  

přítelem  a  kamarádem  svých  dětí,  je  schopen  vytvářet  v rodině  atmosféru  pohody  

a  konstruktivního  přístupu  k okolí  i  světu.  Má  pozitivní  vztah  k rodičům  svým  

i  své  partnerky.  Je  si  vědom  důležitosti  své  role  vůči  ostatním  členům  rodiny,  

dovede  ocenit  zásluhy  generace,  která  ho  vychovala.  Svou  přirozenou  autoritou, 

vědomostmi, znalostmi i kvalitami své osobnosti dává skutečný dobrý příklad v rodině. 

Je  schopen  zvládat  i  obtížné  životní  situace,  třeba  i  za  pomoci  všech  členů  rodiny.  

Podílí se přiměřeným způsobem na celkovém chodu rodiny.  
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Vztah  otce  k dítěti  se  rozvíjí  postupně  a  pomaleji  než  u matky,  protože mu  chybí 

hormonálně  posilovaná  změna  emočního  vyladění  a  intenzivního  selektivního 

zaměření. Musí  vyplývat  z jeho  úmyslu  a  vědomé  volby,  nemůže  se  v takové míře 

spoléhat  na  pudový  základ,  přestože  je  známo,  že  i  muži  mají  vrozené  dispozice 

k pečovatelskému  chování.  „Muž  se  nestane  otcem  tím,  že  dítě  zplodí,  

ale  až  v kontaktu  s ním  a  v rámci  postupného  navazování  vztahu“  

(Cibulec,  1980,  str.  50).  Pro  rozvoj  otcovské  role  je  důležitý  čas  strávený  s dítětem  

i  činnosti,  kterou  s ním  otec  sdílí.  Právě  proto  je  v současnosti  možnost  čerpat 

rodičovskou dovolenou, aby se vztah prohloubil již v raném dětství.  

Vágnerová  (1996) uvádí, že otcové slouží svým synům  jako model mužského chování  

a  chlapci  se  s nimi  identifikují. Na druhé  straně  se  se  svým  synem  ztotožňuje  i otec. 

Snaží  se,  aby  se mu  syn  co  nejvíce  podobal,  přesněji  řečeno,  aby  se  podobal  jeho 

ideálům.  Otcovy  reakce  na  chování  syna  jsou  základem  jeho  mužské  role.  

Šulová  (2010)  zdůrazňuje  specifičnost  otce,  která  napomáhá  socializaci  dítěte  

svým  separačním  vlivem.  Otec  zajišťuje  přechod  od  dvou  (matka‐dítě)  ke  třem  

(matka‐otec‐dítě). Je činitelem roztržky, odděluje dítě od matky či s ním o ni soupeří, 

ale zároveň mu otevírá cestu do světa. 

Ve srovnání s mateřskou rolí je role otce považována za sekundární a je ve značné míře 

ovlivněna  chováním  partnerky‐matky.  Nemůže  se  rozvíjet  izolovaně,  skoro  vždycky 

navazuje  na  partnerku‐matku.  Stává  se  alternativou,  obohacením  a  rozšířením 

mateřské role. Dost často jde o nápodobu jejího chování, protože tato varianta přináší 

jistotu pozitivního sociálního hodnocení a otec často vůbec neví, jak by se měl chovat.  

Ani  vazba  otce  a  dítěte  nemá  výlučný  charakter,  ale  je  součástí  vztahové  triády 

 otec‐matka‐dítě. Otcovský vztah s dítětem  je mnohem zranitelnější než dyáda matky  

a  dítěte.  Některé  matky  se  nechtějí  o  svou  moc  nad  dítětem  dělit  s partnerem  

a na jeho vazbu s otcem žárlí, což může rozvoj vztahu mezi otcem a dítětem závažným 

způsobem blokovat.  

Pro muže není otcovská role vždycky  fundamentální, nebývá nejvýznamnější součástí 

jeho  identity.  Z mužského  hlediska  jsou  často  důležitější  jiné  cíle.  

Pomalejší zrání mužské osobnosti se neprojevuje jenom pozdějším zvládnutím intimity, 

ale  i pozdějším nárůstem  významu  specifické  složky generativity,  kterou představuje 
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její  naplnění  v soukromé  sféře,  tj.  rodičovství.  Přijetí  otcovské  identity  představuje, 

zejména u některých mužů, jeden z nejtěžších úkolů dospělého věku.  

Otec  by  měl  dítěti  prezentovat  vzor  mocného,  silného  a  statečného  jedince,  

který může  fungovat  jako  respektovaná  autorita. Avšak  v současné době  se od otce 

vyžaduje i citová vřelost a emoční podpora dítěte, která bývala dříve vyhrazena pouze 

matkám.  Aktuální  role  otce  vyžaduje  harmonizaci  obou  složek,  

mocenské i autoritářské, která dítěti slouží jako vzor.  

„Otec  by  měl  se  svou  partnerkou  sdílet  rodičovství,  tzn.,  že  by  se  měl  stát 

spolurodičem,  který  se  v mnoha  směrech  chová  podobně  jako  matka  a  sdílí  

s ní  povinnosti  spojené  s výchovou  a  péčí  o  dítě“  (Vágnerová,  2007,  str.  119). 

Tento  způsob  realizace  rodičovství  bývá  spojen  se  sdíleným  partnerstvím,  

které  je  rovněž považováno  za  žádoucí variantu, přinejmenším určitou  částí mladých 

lidí.  

Tradiční, generově vymezené pojetí role otce  jako rodiče  jiného typu může mít určitý 

socializační význam především pro chlapce. Spojení protikladných aspektů mužské role 

a  přiblížení  klasickému  pojetí  mateřské  role  může  být  obtížné  a  pro  muže 

nesrozumitelné či příliš namáhavé, takže se o ně často ani nepokusí.  

3.3 Rodiče a jejich potřeby 

 „Mnozí  rodiče  se bojí nejen úzkostlivě o  své děti, ale hlavně  svých dětí. Rodiče  jsou 

oddaní,  láskyplní,  citliví,  ale  žijí  ve  strachu,  že  se  znelíbí  svým  dětem“  

(Doherty,  2006,  str.  11).  Jsou  to  rodiče,  kteří  nestanoví  téměř  žádné meze,  protože 

mají  strach,  že  tím děti  rozčílí. Nechtějí, aby děti vyrůstaly ve  strachu  z jejich hněvu,  

a  žijí  ve  strachu  z hněvu  jejich.  Vědí,  kdy  mají  dětem  vysvětlovat,  proč  dělají  to,  

co  dělají,  kdy  mají  s dětmi  smlouvat,  ale  neví,  kdy  mají  takovou  diskusi  ukončit. 

Umožňují dětem, aby uplatnily své právo hněvat se a vyjádřit svou frustraci, ale nejsou 

schopni rozeznat, kdy překročí hranici a chovají se neuctivě. Doherty (2006) připomíná, 

že  je  pro  ně  snazší  pomoci  dětem,  aby  udělaly  svá  vlastní  rozhodnutí,  

než se rozhodovat v situacích, kdy  je rozhodnutí na nich. V jednání se školou umí své 

děti hájit. Neumí ale podpořit školu, pokud se naše dítě chová nevhodně.  



48 

 

Prvním krokem  je sladění  rodičovských výchovných metod. Pokud mezi  rodiči panuje 

moc velký rozdíl, je za daných okolností nutná vzájemná domluva. Druhý krok spočívá 

v tom,  že  se  rodiče  vzájemně  podporují,  aby  se  dítě  naučilo  vnímat  rodičovskou 

jednotu.  Jakmile  se dítě může  spolehnout na  svůj  vztah  k rodičům, probíhá  výchova  

už  sama  od  sebe.  „Výchova  přijatelná  pro  dítě  –  to  znamená  výchova,  jejímž  cílem  

je  dovést  dítě  ke  svobodě  –  se  může  uskutečnit  jen  ve  vztahu  založeném  

na lásce“ (Prekopová, 2001, str. 16). 

Rodiče  by  měli  vědět  i  o  potřebách  dítěte,  kterým  si  zvyklo  důvěřovat.  

Především  potřebuje  dítě  bezpečí.  Teprve  potom  může  rozvíjet  svoji  vůli  

a  chuť  k osamostatnění.  Opačné  pořadí,  jak  uvádí  Prekopová  (2001),  je  výsledkem 

neurotických potřeb přemrštěných  intelektuálů, kteří staví do popředí své zameškané 

potřeby před potřebami dítěte.  

Potřeby  stárnoucího  člověka  se  s věkem  mění.  Postupně  ubývá  důraz  na  výkon,  

na  profesní  roli  a  s ní  spojenou  úspěšnost.  Partnerský  vztah  je  stabilizovaný,  

ale žádný větší emoční impulz už neposkytuje. Dle Vágnerové (2007) se pro prarodiče 

může  vnouče  stát  smyslem  jejich  dalšího  života. Malé  dítě  je  potřebuje  a  zároveň 

uspokojuje  i  jejich  psychické  potřeby.  Vztah  k vnoučatům  je  vývojově  specifickou 

alternativou  intimity.  51  letá  žena  „se  nejvíc  ze  všeho  těší,  až  se  jí  narodí  první 

vnouče“(Vágnerová,  2007,  str.  282).  Stárnoucí  člověk  si  potřebuje  udržet  kontakt 

s rodinou svých dětí, protože je to společenství, kam patří a které představuje součást 

jeho  identity. Zatím má sice většinou dostatek  jiných vazeb a aktivit, ale dění v mladé 

rodině je zdrojem mnoha důležitých podnětů.  

Očekávání  mladých  rodičů  ve  vztahu  k prarodičům  bývají  různá.  Jejich  pomoc  

je považována  za nutnou a  leckdy  i  samozřejmou,  stejně  tak většina mladých  rodičů 

akceptuje  kontakt  prarodičů  s vnoučaty  jako  samozřejmost,  odmítá  pouze  přílišné 

zasahování. 
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Rodičovství ovlivňuje tyto základní psychické potřeby: 
 
 

• Potřeba nových podnětů 

 Dítě  přináší  oživení,  poskytuje  rodičům  nové  zážitky  a  zkušenosti, může  je  v tomto 

směru obohacovat. Na druhé straně omezuje  jejich další možnosti v jiných oblastech. 

Rodiče se už nemohou zcela svobodně rozhodovat, co budou dělat.  

 

 

• Potřeba citové vazby  

Dítě  je  vděčným  objektem  citového  vztahu,  přijímá  city  svých  rodičů  a  oplácí  je.  

Vztah  s dítětem  je  spolehlivý  a  jistý.  Na  druhé  straně  dítě  často  omezuje  naplnění 

jiných  emočních  vztahů,  protože  k sobě  velice  intenzivně  váže  pozornost  a  lásku 

dospělých.  Někdy  dochází  po  narození  dítěte  k ochlazení  partnerských  vztahů  

a  vždycky  je  rodičovství  nějakým  způsobem  změní.  To  je  dáno  diferenciací 

rodičovských rolí, novými povinnostmi a společnou zodpovědností, kterou může každý 

z rodičů interpretovat jinak.  

 

• Potřeba seberealizace  

Může být uspokojována i v rámci rodičovské role. Schopnost mít potomstvo potvrzuje 

normalitu  dospělého  člověka  na  biologické  i  psychosociální  úrovni.  

Ploditelská  kompetence  má  velký  význam  zejména  v některých  společenských 

skupinách  (např.  na  venkově)  a  poskytuje  dospělému  člověku  novou  identitu.  

Ten,  kdo  děti  nemá,  je  považován  za  méněcenného  či  podivného.  

Společenské  postavení  rodiče,  zejména  matky,  je  vyšší  než  pozice  svobodného  

a  bezdětného  jedince.  Rodičovská  role  je  nezpochybnitelným  důkazem  dospělosti.  

Do určité míry ji lze akceptovat jako jednu z podmínek přiznání statusu dospělého.  

Dítě  se může  stát  smyslem existence  svých  rodičů. Může přispívat  k pocitu naplnění 

života  a  potvrzení  vlastní  hodnoty.  Umožňuje  jim,  aby  se  dětmi  chlubili  

a  jejich  prostřednictvím  soupeřili  se  svými  vrstevníky.  Naplňuje  jejich  život  někdy 

dokonce  v takové  míře,  že  po  odchodu  dětí  z domova  mají  pocit  prázdnoty  

a obtíže s hledáním nového cíle, který by měl rovnocennou hodnotu.  
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Na  druhé  straně  může  být  dítě  překážkou  v seberealizaci  na  jiné  úrovni,  

např.  v oblasti  profese.  Obecně  platí,  že  silná  potřeba  individuálního  uplatnění, 

nezávislosti  a  rovnosti  v manželských  vztazích  signalizuje  preferenci  jiných  hodnot  

a vede k omezení počtu dětí nebo dokonce k bezdětnosti.  

 

• Potřeba otevřené budoucnosti  

Dítě  je  pokračováním  života  svých  rodičů,  funguje  jako  potvrzení  jeho  symbolické 

kontinuity.  Tím,  že  se  přežívá,  uchovává  jejich  vlastnosti,  tělesnou  podobu,  

tradici,  hodnoty  a  zvyklosti,  a  předává  je  dalším  generacím.  

„V dětech je na psychosociální i genetické úrovni zakódováno zachování existence rodu 

a jeho typických znaků. Rodič předává své dispozice dítěti a od něho je později získávají 

jeho  potomci.  Na  druhé  straně  dítě  limituje  budoucnost  svých  rodičů,  

protože  již  nemohou  volit  tak  svobodně,  ale  vždy  jen  s ohledem  na  jeho  potřeby“ 

(Vágnerová, 2007, str. 110‐112). 

Závěrem bych shrnula, že rodiče potřebují v dnešní době hlavně sebedůvěru a  jistotu  

v  sebe  sama.  Aby  rodiče méně  podléhali  konzumním  trendům  a  konzumní  kultuře. 

Rodiče  potřebují  obnovit  nezbytné  dovednosti  správného  rodičovství.  

Aby  se  stali odvážnými  rodiči  se  zdravým  sebevědomím.  Jestliže  se dítě necítí  rodiči 

milováno, nemiluje ani samo sebe a také není schopno lásku dál rozdávat.  

3.4 Zákon o rodině – právní postavení rodičů a prarodičů 

V České  republice  existují  dvě  zákonné  normy,  které  upravují  práva  dítěte  a  rodiny. 

Zákon  o  rodině  číslo  94/1963  z roku  1963  a  Úmluva  o  právech  dítěte  z roku  1989, 

jež byla přijata Spojenými národy v New Yorku v listopadu roku 1989. Zákon o rodině 

upravuje rodinné vztahy a Úmluva o právech dítěte se týká pouze dětí.  

Matějček  (1997)  připomíná,  že  náš  zákon  o  rodině  uznává  pouze  rodinu 

dvougenerační.  Rodiče  mají  zákonný  vztah  ke  svým  dětem  a  děti  k nim.   

Žádná z těchto norem neupravuje práva prarodičů. O prarodičích se hovoří pouze jako 

o „příbuzných“ nebo „jiných občanech“. 

„Rodiče mají  zákonný  vztah  ke  svým  dětem  a  děti  k nim.  Prarodiče  však  ke  svým 

vnukům  už  zákonný  vztah  nemají  a  v tomto  smyslu  do  rodiny  nepatří.  
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Fakticky a psychologicky ovšem do rodiny patří a jsou v ní velice významným činitelem“ 

(Matějček a Dytrich, 1997, str. 35). 

Naše  rodinné  právo  neobsahuje  žádné  výslovné  ustanovení,  které  by  upravovalo 

svěření  dítěte  prarodičům  za  účelem  výkonu  péče  o  ně.  „Prarodič  či  prarodiče  

se mohou stát poručníky dítěte“ (Křenková, 2008, str. 11).  

Obsahem tohoto poručnictví o dítě je péče o osobu dítěte, péče o jeho majetek a jeho 

zastupování.  Od  rodičovské  zodpovědnosti  se  poručnictví  liší  tím,  že  podléhá 

pravidelnému dozoru soudu. Poručník potřebuje k jakémukoliv rozhodnutí v podstatné 

věci  týkající  se dítěte  schválení  soudem. Poručník prarodič  tedy může být ustanoven 

v případě  smrti  rodičů,  nedostatku  způsobilosti  k  právním  úkonům  rodičů,  anebo 

zbavení či pozastavení rodičovské odpovědnosti.  

Křenková  (2008)  zdůrazňuje,  že  postavení  seniorů  babiček  a  dědečků,  

kteří žijí odděleně od svých vnuků, doznalo podle posledního vývoje velkého vylepšení 

ve srovnání s dobou minulou, kdy zejména v situacích neshod mezi  rodiči nezletilých 

dětí,  se  prarodiče  těžko  vůbec  domáhali  možnosti  vidět  se  svými  vnuky,  

protože jim v tom jedním z rodičů dítěte bylo bráněno.  

Podle novelizovaného zákona o rodině, vyžaduje‐li to zájem dítěte a poměry v rodině, 

může  soud  upravit  styk  dítěte  s  prarodiči  a  sourozenci.  „Tato  soudní  úprava  styku 

prarodičů  s  vnuky  je  soudně  vykonatelná  a  vynutitelná  jako  každé  jiné  soudní 

rozhodnutí“ (Křenková, 2008, str. 11). 
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4 Prarodiče 

Stáří  je  přirozený,  zákonitý  proces,  který  nelze  zastavit,  ale  pouze  zpomalit.  

Navíc  kalendářní  věk  se  může  značně  lišit  od  věku  pocitového.  „Nelze  zastírat,  

že  poslední  třetina  života  se  vyznačuje  změnou  vzhledu  člověka,  zapříčiněného 

stárnutím  organismu,  i  změnami  povahovými,  k nimž  patří  mimo  jiné  rovněž 

vztahovačnost  a  přecitlivělost,  citová  labilita,  ztráta  sebevědomí  a  motivace,  

malá pohotovost, omezená flexibilita, snížená adaptabilita“ (Strašíková, 2004, str. 38). 

Dochází  postupně  ke  ztrátě  fyzických  a  psychických  sil.  S tím  vším  nutno  počítat.  

Stáří  většinou  už  bez  role  profesní,  přináší  na  druhé  straně možnost  být  užitečný,  

moci  svými  zkušenostmi  obdarovávat,  být  spolutvůrcem  na  utváření  osobnosti 

nejmladších členů rodu.  

Jen málokdy se v odborné či populární  literatuře uvádí,  jak vážným způsobem mohou 

zasahovat  prarodiče  (babička  či  dědeček)  do  všech  výše  uvedených  funkcí.  

Mohou  například  protestovat  proti  narození  dítěte,  nebo  naopak  připomínat,  

že vnoučata by se už konečně narodit měla.  

Mohou  zásadním  způsobem  ovlivňovat  ekonomické  funkce  mladé  rodiny,  

mohou  ji  v kladném  případě  výrazně  podporovat  nebo  naopak  její  ekonomickou 

prosperitu  znesnadňovat.  Mohou  zasahovat,  a  to  často  velmi  významně,  

do procesu výchovy svých vnoučat tím, že  jim buď vnucují  jiné normy, než  jim dávají 

jejich  rodiče,  anebo  naopak  v pozitivních  případech  nahrazují  chybné  struktury 

hierarchie hodnot hodnotami, které jsou obecně uznávané a pro danou kulturu platné. 

„Prarodiče také mohou vstupovat svými postoji a názory  i do emočního soužití mladé 

rodiny a citově ovlivňovat svou dceru či syna proti manželskému partnerovi ve smyslu 

subjektivně  zkreslené  kritiky,  odhalováním  zdánlivě  či  skutečně  slabých  stránek 

osobnosti partnera, nebo opět naopak mohou svými pevnými postoji, svou moudrostí 

a  svou  tolerancí  vést  ke  zpevnění  manželského  soužití  svých  dětí“  

(Matějček a Dytrich, 1997, str. 15). 
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4.1 Pozice a role prarodičů 

„Během stáří rodičů se tedy  jejich vztahy s dětmi mění. V první fázi představují rodiče 

pro  rodinu  svých  dětí  podporu,  jak  finanční  (část  jich  dokonce  prodlužuje  svou 

ekonomickou  aktivitu  proto,  aby  mohla  přispět  svým  již  dospělým  dětem),  

tak  převzetím  některých  „služeb“  (péči  o  malé  děti,  výpomoc  v domácnosti  aj.)  

nebo možností jednorázových „záskoků“ za rodiče (Alan, 1989, str. 382). 

Vágnerová (2007) uvádí, že od prarodičů se očekává, že budou plnit úlohu spojovacího 

článku  v široké  rodině.  Svými  zkušenostmi  mohou  posilovat  rodinnou  tradici. 

Zkušenosti, emocionální stabilita a láska jim dodávají sílu posilovat a utvářet harmonii 

v široké rodině. 

Dle  Alana  (1989)  se  postupně  však  tento  vztah  obrací.  Rodičům  ubývá  sil,  

zhoršuje  se  jejich  zdraví  a  posléze  sami  potřebují  podporu.  Nakonec  bývají  děti, 

omezující zpočátku svou výpomoc starým  rodičům na materiální podporu, zaskočeny 

situací,  v níž  péče  o  starého  člověka  vyžaduje  buď  pravidelné  návštěvy,  

nebo  jeho přijetí do vlastní domácnosti. „Většina starých  lidí  také  tuto péči od svých 

potomků  očekává  a  dává  jí  naprostou  přednost  před  jakoukoli  jinou  formou“  

(Alan, 1989, str. 382). 

Role prarodiče se získá, aniž by sám mohl její vznik nějak ovlivnit. Nezávisí na jeho vůli, 

ale na jednání jeho potomka. „Prarodičovská role se stává významnou součástí identity 

stárnoucího  jedince“  (Vágnerová,2007,  str.  281).  Odpovídá  sociálnímu  očekávání  

a potvrzuje kvalitu tohoto člověka,  jeho generativy, která má na této vývojové úrovni 

podobu  prarodičovství  (podobně  jako  ji  potvrzovalo  v období  mladé  dospělosti 

rodičovství. Přispívá pozitivním způsobem i k vymezení rodinné identity.  

Strašíková  (2004)  zmiňuje,  že  na  roli  prarodičovskou,  která  není  každému  dopřána,  

se  musíme  důkladně  připravit.  Asi  tak,  jako  herec,  který  je  neskonale  rád,  

že  se  navzdory  četné  konkurenci  konečně  dočkal  své  celoživotně  vysněné  role.  

Byla‐li mu svěřena, pak ví, že nesmí zklamat, ale naopak, že musí patřičně zabodovat  

a  zazářit.  Je  to  příležitost,  která  se  už  v životě  nemusí  opakovat.  Vysněné  role  jsou 

většinou  záležitostí  prestižní.  Bývají  velice  náročně  a  přesto  nesmírně  žádoucí.  

Role prarodičů navíc souvisí s přehodnocením dosavadního způsobu života.  
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Prarodičovská  role  zároveň  potvrzuje  vlastní  stárnutí.  Z toho  důvodu  může  

být akceptována i s negativními nebo ambivalentními pocity.  

Postoj k této  roli, dle Vágnerové  (2007),  závisí mimo  jiné  i na  tom,  zda  je přiměřená 

věku  a  očekávání  budoucího  prarodiče.  Věku  okolo  50  let  tato  role  přiměřená  je,  

a  stejně  tak  bývá  v této  době  očekávaná,  resp.  považovaná  za  pravděpodobnou.  

Pokud  zde  nastává  nějaký  problém,  bývá  zpravidla  spojen  s konflikty  a  napětím  

ve vztahu k mladým rodičům (např. nevhodný partner, příliš rané rodičovství).  

Vnouče může mít pro prarodiče  jinou,  leckdy  i větší hodnotu, než pro ně měly vlastní 

děti.  Vnouče  prarodiče  plně  akceptuje,  vyjadřuje  mu  jednoznačnou  citovou 

náklonnost, má  téměř  vždycky  radost  z jeho  přítomnosti  a  obdivuje  ho,  co  všechno 

umí. Takový vztah už k němu nikdo  jiný nemá a mít nebude. Partner  i vlastní dospělé 

děti jsou kritičtější a nejsou tak citově bezprostřední.  

Prarodič pozitivně prožívá významnost, kterou pro vnoučka má, a ochotně se účastní 

různých  společných  aktivit.  Vnuk  je  někdo,  komu  může  předávat  svoje  zkušenosti  

a kdo je ochotně, a zatím i nekriticky, přijímá. Tímto způsobem se projevuje generativa 

prarodičovské  role.  „Jak  říká  58letý  dědeček:  „vnuk má  vždycky  radost,  když  přijdu,  

těší  se,  že mu  něco  přinesu  a  že  si  budeme  hrát.  Vždycky  si  na  něj  něco  vymyslím  

a  pak  si  to  spolu  užíváme.  Mladí  na  něj  nemají  tolik  času  a  hlavně  trpělivosti“ 

(Vágnerová, 2007, str. 285). 

Rozmanitost  zaměření  prarodičů  poskytuje  nejmladší  generaci  možnost  širšího 

rozhledu a orientace při výběru jejich vlastní cesty. „Mnozí prarodiče jsou schopni více 

než  kdo  jiný  zprostředkovat  vnoučatům  i  vhled  do  čas  od  času  tabuizované  oblasti,  

jejíž je náboženství a poslání církve, které mají neoddiskutovatelnou spoluodpovědnost 

za  vývoj  společnosti“  (Strašíková,  2004,  str.  45).  Zároveň  mají  příležitost  obohatit 

svá  vnoučata  o  znalost  nestárnoucích  nadčasových  biblických  příběhů,  které mohou 

být  zdrojem  životní  síly  i  kuželem  světla,  zaměřený  na  podstatu  smyslu  života.  

Šulová (2010)  ještě doplňuje, že prarodiče umožňují dítěti pochopit kontinuitu života, 

kontakt s omezením (handicapem), s nemocí a někdy i se smrtí. 

Prarodiče  se  musí  smířit  s tím,  že  hlavní  slovo  budou  mít  noví  manželé,  

a oni  jen hlas poradní.  Svými  životními  zkušenostmi,  střízlivým pohledem na kritické 

situace, životní filozofií, prostoupenou moudrostí, pomáhají upevňovat rodinné svazky 
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i  zlepšovat  celkovou  rodinnou  atmosféru.  Na  straně  druhé  by  rodiče  neměli  žárlit  

na prarodiče. 

Prarodič  má  při  výchově  vnoučat  svou  podstatnou  úlohu,  ale  zcela  jinou  

než při rodičovské výchově. Prarodič již nenese plnou výchovnou odpovědnost za dítě 

a může si tuto úlohu užívat. Často se může zdát, že děti nadmíru rozmazlují a zahrnují 

materiálními  dárky.  Prarodiče  své  děti  milují,  ale  aby  nedocházelo  ke  zbytečným 

konfliktům je nutné, aby měli s rodiči jasně určená pravidla. 

 

Role  prarodičů  se  dle  Cibulce  (1980) mění  nejvíce  a  také  nejvíce  komplikuje  vztahy 

mezi  generacemi.  Především  jde  o  značnou  změnu  charakteru  práv  a  povinností 

dědečka a babičky v rodině. Oproti jejich dřívějšímu postavení dnes nastávají radikální 

změny  z hlediska  časových,  ekonomických  a  sociální  faktorů,  

které  posilují  postavení  prarodičů  v rodině  někdy  i  na  úkor  ostatních  členů  rodiny.  

Věk  dnešních  dědečků  a  babiček  se  posunul  k hranici  padesáti  let  a  otevřel  

se  jim  prostor  pro  plné  a  hodnotné  vyžití.  Nezbývá  jim  čas  na  plnění  dříve 

požadovaných činností spojených s rolí dědečka a babičky.  

Dnešní  mladí  prarodiče  se  často  nehodlají  angažovat  pro  své  děti  a  vnuky  tím,  

že velkou část svého volného času budou věnovat na jejich výchovu či opatrování.  

„Vědomosti  a  znalosti  lidí  střední  a  mladé  generace  mnohdy  převyšují  zkušenosti  

té  starší  generace  a  potom  dochází  k zlehčování  jejich  názorů  na  život  a  životní 

hodnoty  a  zásady“  (Cibulec,  1980,  str.  52).  Ovšem  s ubývající  autoritou  v rodině  

se dnešní dědečkové  a babičky nedovedou  ještě  vyrovnat.  Jejich dřívější přikazování  

a  zakazování  není  dnes  bráno  vážně  a  nemůže  přispět  k zdravému  soužití  generací 

v rodině.   

Čím větší bude nezávislost a samostatnost prarodičů na rodinách svých dětí či vnuků, 

tím  pevnější  a  kvalitnější  pouto  se mezi  nimi  vytvoří.  „Dnešní  doba  umožňuje  plné 

rozvití  všech  vloh,  schopností  i  nároků  starších  lidí  a  nečiní  je  závislými  na mladé 

generaci“ (Cibulec, 1980, str. 53).  I ty rodiny, kde vzdálenost prostorová  je minimální, 

mohou  vytvořit  bezkonfliktní  prostředí  a  harmonické  soužití,  jestliže  je  tvoří  zralé 

osobnosti, rozumově a citově vyspělé bytosti nadané vlastnostmi a schopnostmi dobře 

vycházet a jednat s ostatními lidmi.  
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4.2 Soužití prarodičů v rodině 

Více generační rodina se skládá zpravidla z prarodičů, rodičů a jejich dětí. Dobré soužití 

vyžaduje pochopení a  toleranci od každého  člena  rodiny, aby  se dospělo k harmonii.  

Té se zpravidla dosahuje obtížně. 

Cibulec  (1980)  uvádí,  že  v některých  kulturách,  například  v Číně,  je  naprosto  běžné,  

že děti,  rodiče  i prarodiče  žijí  i dnes pohromadě. Mohou  si  tak více v praxi předávat  

své životní zkušenosti, intenzivněji spolu komunikují, mohou poznat význam existence 

toho druhého. Konflikty, které mezi nimi vznikají, se řeší na místě. V naší kultuře starší  

a  mladší  generace  příliš  nevyužívají  osobního  kontaktu.  Předávání  zkušeností  

se  čím  dál  tím  více  neděje  prostřednictvím  generací,  ale  spíše  prostřednictvím 

neosobních médií.  

V České  republice  sdílí  prarodiče  s rodinami  svých  dětí  společnou  domácnost  

jen přibližně v 15%. Dle Vágnerové (2007) to znamená, že většinou nejsou pod tlakem 

společného soužití a mohou regulovat míru své pomoci. Ale na druhé straně  je  jejich 

kontakt s vnoučaty podmíněn přizpůsobením dennímu režimu mladé rodiny.  

Často  se  potkávají  čtyři  žijící  lidské  generace  a  každá  z nich  přemýšlí  jinak,  

protože  je  formovala  doba,  v níž  se  narodily.  Často  si  nerozumí  a  neumějí  spolu  žít 

hlavně  z důvodu  vzájemného  nepochopení  a  neschopnosti  vcítit  se  do  potřeb  

a problémů druhých. Langmeier a Krejčířová  (1998) potvrzují,  že  rozpory ve výchově 

dětí mezi dvěma generacemi jsou často ovlivňovány jiným hodnotovým systémem. 

 

Pohledem  do  nedávné  minulosti  zjistíme,  že  generace  vždycky  žily  pohromadě.  

A nejen na  vesnici. Vypomáhaly  si  a  vzájemně  se  snažily  si  vyhovět.  Společná práce  

u  nich  byla  jednou  ze  spolehlivých  cest  k porozumění  i  k tomu,  aby  se  doma  nikdy 

nenudily.  Přestože  u  nás  není  již  delší  dobu  zvykem,  aby  více  generační  rodiny  žily  

pod  jednou  střechou,  udržují  úzké  kontakty  a  často  se  navštěvují.  

O  tom,  jaké  vztahy  panují mezi  prarodiči,  rodiči  a  vnoučaty  v jednotlivých  rodinách,  

rozhoduje celková atmosféra i historie těchto rodin a rodinné zvyklosti.  



57 

 

Nejnáročnější  na  stanovení  a  dodržování  výchovných  pravidel  je  každodenní  soužití  

tří  generací.  Když  bydlí  prarodiče  ve  stejném  domě  nebo  těsně  v sousedství,  

je potřeba jasně stanovit mantinely a určit role.  

Jinak  se  budou  neustále  opakovat  nepříjemné  dohady,  emoční  nepohoda,  

děti budou mít zmatek v autoritách, ale i problémy s jejich přijetím. Některé se mohou 

naučit ze situace těžit, jiné budou nejisté.  

„Při  soužití  generací  by  pro  všechny  mělo  být  jasné,  že  rozhodující  výchovou 

odpovědnost  mají  rodiče“  (Cibulec,  1980,  str.  38).  Vše,  co  jim  prarodiče  předali,  

dělali  s co nejlepším úmyslem,  a  rodiče nyní musí  vychovávat podle  svých přejatých 

modelů, podle vlastních názorů a někdy i s chybami.  

 

Prarodiče by si měli svou pozitivní roli babiček a dědečků chránit. Často však dochází 

k tomu,  že  ani  rodiče,  ani  prarodiče  si  svoji  roli  nehájí,  jejich  výchovné  modely  

se nevhodně překrývají, zastupují, mnohdy i chybějí. V každodenním životě by nemělo 

docházet k boji autorit a k výchovným  střetům mezi  rodiči a prarodiči ohledně  toho, 

kdy mají  děti  jít  spát,  kdy  a  jak  se mají  připravovat  do  školy,  nač  se mohou  dívat 

v televizi,  co  mají  a  nemají  jíst,  protože  se  tím  vytváří  prostor  pro  manipulaci, 

obviňování a další znepříjemňování vzájemných vztahů.  

Skutečné problémy v soužití generací dle Cibulce  (1980) nastávají  zpravidla v případě 

společného  bydlení  dvou  generací  dospělých  jedinců‐rodičů  a  jejich  dospělých  dětí.  

Zde  se  ke  slovu  dostávají  osobnostní  konflikty  a  záleží  na  povahových  vlastnostech,  

jak dalece se společným bydlením vyrovnají obě generace.  

Vzdálenost  mezi  těmito  generacemi  sice  není  zpravidla  tak  velká,  ale  již  to  stačí  

ke vzniku nedorozumění a hádek. „Rodiče někdy mají dojem, že  jejich mladí neumějí 

hospodařit  a  nemají  dobrý  vztah  k hodnotám,  a  hlavně  že  si  neváží  toho,  

co oni pro ně vykonali. Také nemají patřičnou úctu k věcem, na kterých  těm  starším 

velmi záleží, k nimž si vytvořili jakési citové pouto. Jejich děti naopak často nedovedou 

pochopit  chování  rodičů,  vysmívají  se  jejich  zvykům  a  neuznávají  jejich  hodnoty,  

což opět vyvolává napětí“ (Cibulec, 1980, str. 73). 
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Problém bývá někdy  i  v tom,  že  se  starší  generace  snaží  za  každou  cenu pokračovat 

v dosavadním  způsobu  života  a  nechce  v ničem  ustoupit,  kdežto  mladí  přistupují 

k životu někdy až příliš progresívně a chtějí prosazovat bezohledně svou samostatnost.  

Stále  ještě  přežívá  názor,  že  dříve  bydleli  generace  společně  a  bylo  to  dobré,  

tak  proč  by  nemohli  i  dnes  lidé  takto  žít.  Tento  názor  nebere  v úvahu  změny 

v ekonomickém  způsobu  života,  změny  v názorech  a  na  celkovou  úroveň  bydlení, 

zavádění  technických  novinek  do  domácnosti,  způsob  vaření,  trávení  volného  času. 

Opomíjí  též  skutečnost,  že  nastaly  změny  v oblasti  reagování  na  všechno  okolo  nás,  

a hlavně v otázkách sociálně psychologických, tj. vzájemných vztahů mezi lidmi a jejich 

životními  hodnotami.  Lidé  jsou  schopni  velmi  rychle  se  naučit,  jak  používat 

automatickou  pračku,  ale  nedovedou  se  přizpůsobit  novým  požadavkům  třeba  

na výchovu dětí.  

 

Z hlediska  soužití generací  se  jeví  ještě komplikovanější  společné bydlení  tří generací 

dospělých  členů  širší  rodiny, neboť problémy  jsou  znásobeny přítomností  členů  třetí 

generace,  která  je  od  nejmladší  značně  vzdálena,  především  ve  způsobu  života  

i  v postojích  k sociálně  psychologickým  otázkám  vztahů  lidí  navzájem.  

„Soužití  tří  dospělých  generací  se  vyskytuje  jen  výjimečně,  zpravidla  to  bývá 

v rodinném domku. Častější formou je bydlení dvou generací dospělých jedinců a jejich 

nezletilých dětí“ (Cibulec, 1980, str. 75). 

Na  společném  bydlení  dvou  generací  nelze  ovšem  vidět  jen  negativní  stránky.  

Je dost  i těch pozitivních. Jedna z hlavních  je v tom, že se předávají životní zkušenosti  

a upevňují kladné životní hodnoty. Mladí manželé se naučí vedle  již zkušených rodičů 

korigovat  své  někdy  neúměrné  požadavky  na  život,  mají  větší  smysl  pro  kolektiv,  

naučí  se  tolerovat  chování  jiných  lidí,  pokud  ovšem  nejde  o  toleranci,  která  vlastně 

znamená ustupování v těch oblastech, kde naopak by bylo zapotřebí se více angažovat. 

Jak  uvádí  Cibulec  (1980)  i  pro  rodiče  může  mít  společné  soužití  velký  užitek,  

dovedou‐li  se  dívat  na  svět  nezaujatě  a  chtějí‐li  upevňovat  své  manželství,  

vždyť  v partnerském  soužití  dospělých  dětí mají  jakési  zrcadlo. Mohou  v něm  vidět  

své  vlastní  chyby  v denním  manželském  a  rodinném  životě,  nebo  naopak  potvrdit  

si své pozitivní životní hodnoty a styl života.  
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Dává  jim  to možnost  si  vlastně  prodloužit mládí  tím,  že  společně  prožívající  radosti 

mladých manželů a účastní se při výchově jejich dětí.  

 

Společné bydlení – klady a zápory (Cibulec, 1980, str. 86): 

Důvody pro společné bydlení: 

• Možnost  zvyšovat  ekonomický  status  společně  bydlících  generací  

(při společném hospodaření se ušetří více peněz,  je menší  částka za nájemné, 

menší výdaje za údržbu a hlavní opravy). 

• Vzájemná  pomoc  a  podpora  v nemoci,  při  řešení  konfliktů,  při  hlídání  

a opatrování dětí, při nákupech, pomoc při stavbě domku či chaty. 

• Získání životních zkušeností především v začátcích manželství. 

• Odstranění nutnosti pomoci cizích lidí. 

• Plně nám to vyhovuje a nakonec to dříve bylo samozřejmostí, tak proč bychom 

se toho měli nyní vzdávat. 

• Co by tomu řekli lidé, kdybychom nechali staré rodiče bydlet samotné. 

 

Důvody proti společnému bydlení: 

• Společné bydlení přináší jen konflikty a starosti, které za to nestojí. 

• Při  společném  bydlení  si  nemohu  dělat,  co  chci,  a  musím  stále  brát  ohled  

na další spolubydlící. 

• Když bydlí staří a mladí pohromadě, stává se pak to, že ti mladí příliš zpohodlní 

a nechtějí nic dělat a o nic se starat. 

• Při  společném bydlení několika  generací  v rodině dochází  k rozmazlování dětí  

ze strany prarodičů a rodičů. 

• Názorové  rozdíly  mezi  generacemi  se  dnes  stále  zvětšují,  

proto se nedoporučuje jejich společné bydlení. 

• S těmi mladými se prostě nedá vydržet, natož společně bydlet. 

• Náš byt je příliš malý pro společné bydlení s rodiči. 

• Nechť  si  každý  hospodaří  a  bydlí  ve  svém,  alespoň  se  uvidí,  kdo  je  lepší 

hospodyně a dovede více ušetřit. 

• Kdybychom bydleli společně s rodiči, tak bychom se již dávno rozvedli. 
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4.3 Prarodiče a jejich potřeby 

Alan  (1989)  píše,  že  proces  sociální  adaptace  je  ve  stáří  úlohou  v mnoha  směrech 

náročnější a méně probádaný, než se na první pohled zdá. Převažující pojetí stáří jako 

nositele  minulosti,  jako  dědictví  „staré  kultury“  je  značně  zjednodušené,  

je  totiž  podmíněné  především  vytržením  této  životní  etapy  z kontextu  celé  životní 

dráhy.  Skutečnost,  že  se  ve  stáří  kumulují  zážitky  a  zkušenosti  celého  předchozího 

života,  neznamená,  že  jde  o  setrvačnost  žití.  Stáří  nepředstavuje  princip  rigidity, 

konzervatismu. Jde o proces mnohem složitější.  

Zůstaneme‐li  u  srovnání  mladí  a  staří,  můžeme  vymezit  některé  jejich  odlišnosti, 

plynoucí z toho, že mladí vstupují do společnosti, která je pro ně dána, kdežto staří žijí 

ve  společnosti,  kterou  spoluvytvářeli.  Právě  důsledky  tohoto  rozdílu  bývají  zdrojem 

určitých mýtů o rigiditě stáří. 

„Zatímco mládí  je  obdobím,  v němž  převažuje  sklon měnit  svět,  do  něhož  vstupuji,  

stáří  je  s ním  příliš  osobně  spojeno  a má  tendenci  ho  hájit“  (Alan,  1989,  str.  385). 

Dominantním  rysem mládí  je  aktivita,  důraz  na  čin  (jakkoli  je  sevřen  socializačními  

a adaptačními mechanismy), ve stáří převládá hodnocení, zvažování.  

Motivem duchovního vztahu ke  společnosti  je v mládí  touha vyznat  se v ní a v sobě,  

ve  stáří  je  důraz  přesunut  na  snahu  vyznat  se  v sobě  a  ve  svém  vztahu  ke  světu. 

Socializačním  problémem  pro  mládí  je  přizpůsobení,  pro  stáří  spíše  vyrovnání.  

Z toho  plyne  rozdíl  v typu  jednání,  které  je  v mládí  určeno  aktivitou,  ve  stáří  spíše 

reflexivitou. 

 

Typické znaky prarodičovská role dle Alana (1989):  

• Posun generační příslušnosti jedince 

Má největší subjektivní význam, když  ji člověk získá poprvé. Narození dalších vnoučat 

už takový účinek nemá a může být přijímáno odlišných způsobem. Jak říká nastávající 

babička: „Ne že bych se netěšila, ale trochu mě to zaskočilo… Teď si teprve uvědomuju, 

že už jsem vlastně stará.“ 
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• Změna vztahů uvnitř rodiny  

Role  prarodiče  potvrzuje  pozici  staršího  člověka  uvnitř  rodiny,  jeho  význam  

pro  zachování generační kontinuity. Očekávané dítě  je  i  jeho  součástí,  zdědí alespoň 

některé  z jeho  dispozic.  Narození  vnoučete  mění  vztah  s vlastním  dítětem,  

které se stalo rodičem.  

V této době získávají všichni novou roli a s ní spojenou zkušenost. Prarodič ztrácí další 

ze znaků své sociální nadřazenosti, jeho dítě se rovněž stalo rodičem a získalo tak vyšší 

sociální  status. Vztah  prarodičů  a  vnuků  je  charakteristický  značnou  citovou  vřelostí  

a  potřebou  stárnoucích  lidí  vnuky  chránit  a  pečovat  o  ně,  ale  jeho  finální  podoba  

je  ovlivňována  a  ovládána  rodičovskou  generací,  není  závislý  jen  na  rozhodnutí  

a vůli prarodičů nebo na potřebách vnuků.  

 

• Potvrzení normality rodiny  

Splňují  se určitá  sociální očekávání. Ve  smyslu „tak už konečně máme  taky vnoučata  

a  nehrozí  nám,  že  náš  rod  vymře“.  Je  součástí  generativity,  jednou  ze  složek 

seberealizace starší dospělosti.  

 

• Prarodič nemá stejná práva ani stejné povinnosti jako rodiče 

Jeho  role  je  vymezena  protikladnými  znaky:  očekávání,  vztažená  k jejich  chování,  

jsou  do  určité  míry  rozporná.  „Na  jedné  straně  se  od  prarodičů  očekává,  

že nebudou do  výchovy  a péče o  vnuky  zasahovat, protože  to  je privilegiem  rodičů,  

ale  zároveň  se  od  nich  očekává  pomoc  a  podpora,  pokud  by  se  ukázala  potřebná“ 

(Vágnerová,  2007,  str.  282).  Vzájemnost  láskyplných  vztahů  prarodiče‐vnoučata, 

vnoučata‐prarodiče,  potvrzují  jejich  sounáležitost  a  vzájemnou  potřebnost.  

„Prarodiče  vnoučatům  dodávají  odvahu  žít  vlastním  životem  a  umět  překonávat 

veškeré překážky. Vnoučata se na oplátku stávají prarodičům spolu náplní jejich života  

a  kompenzují  jejich  případnou  nostalgii  z pocitu  prázdného  hnízda“  

(Strašíková, 2004, str. 38). 
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Narození vnoučete uspokojuje tyto psychické potřeby prarodiče: 

• Potřebu stimulace 

 Vnouče  přináší  mnoho  nových  podnětů,  s nimiž  je  spojena  možnost  různé 

prarodičovské  aktivity,  obvykle  příjemné  a  lákavé.  S vnoučaty  je  možný  návrat 

k atraktivním  činnostem dětského věku, které  stárnoucího  člověka  těší  samy o  sobě. 

Dítě může samozřejmě působit  i rušivě, zejména pokud rodina žije společně v malém 

bytě. 

 

• Potřebu orientace 

Prarodič se musí přizpůsobit nové situaci, změně mnoha rolí a vztahů. Učí se rozumět 

vnoučeti,  oživují  se  v něm  vzpomínky  na  dobu  počátku  jejich  vlastního  rodičovství,  

na období, kdy byly jeho děti malé.  

 

• Potřebu citového vztahu 

Vnouče je vděčným objektem citové investice, přijímá lásku dědečka i babičky a oplácí 

ji.  Pro  mnohé  prarodiče  je  takový  vztah  důležitý,  protože  je  autentický,  

živý  a  neoslabuje  ho  žádný  stereotyp.  Někdy  je  významný  i  tělesný  kontakt,  

mazlení  s dětmi,  které  je  příjemné  jako  projev  blízkosti  a  společnost  ho  ve  vztahu 

k jiným lidem jako neerotickou variantu nepřipouští.  

 

• Potřebu seberealizace 

Zdravé vnouče potvrzuje kontinuitu i kvalitu rodu a tím i prarodiče. I on se s ním může 

chlubit, je to také jeho potomek, přestože se narodil v další generaci.  

 

• Potřebu otevřené budoucnosti 

Vnouče  je  symbolicky  chápáno  jako  pokračování  vlastního  života,  zajišťuje  určitou 

rodovou  kontinuitu.  Lze  s ním  identifikovat  a  v době  pozdního  stáří  lze  díky  tomuto 

vztahu  prožívat  jakýsi  „život  v zastoupení“.  Vnouče  je  součástí  života  prarodiče  

a zároveň jeho pokračováním. 
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4.3.1 Zralost pro prarodičovství 

V obecném povědomí vidíme svou babičku a dědečka jako hluboce zralé lidi s šedivými 

vlasy, moudré a klidné, na které  se  celá  rodina obrací v otázkách,  se kterými  si neví 

rady.  Vnoučata  se  k nim  chovají  zcela  jinak  než  ke  svým  rodičům, mají  k nim  úctu,  

cítí  se  s nimi  dobře  a  vyhledávají  je  jako  výraznou  emoční  oporu. Ve  svých  různých 

vývojových  obdobích  se  na  ně  obracejí  jako  na  nejdůvěrnější  rádce,  chtějí  od  nich 

pomoc a ochranu.  

Role klidných, moudrých a vyrovnaných  lidí nemůže být naplněna,  jde‐li o prarodiče, 

kterým  vnoučata  spíše  překážejí,  vadí  jim  v jejich  dosud  nenaplněných  pracovních  

i  emočních  cílech. Někteří  z nich  dokonce  fakt,  že  jsou  již  v roli  babičky  a  dědečka,  

vůči  svému  nejbližšímu  okolí  zatajují,  demonstrativně  se  styku  s vnoučaty  vyhýbají  

a naprosto zjevně svou prarodičovskou roli odmítají.  

Většinou prarodiče nejčastěji používají  fráze typu: „Já prostě s tím, co provedla moje 

dcera/syn,  nesouhlasím,  je  to  nerozum,  který  nebudu  podporovat,  a  proto  nechci  

o nějakých vnoučatech ani slyšet. Chci pokračovat ve svém životě a nebudu se ohlížet 

na rodinu mého dítěte“. 

Matějček  a  Dytrich  (1997)  připomínají,  že  zralost  vztahu  k narozenému  vnoučeti  

nebo vnoučatům je dána mnoha faktory. Je to nejen věk, ale celkové postavení rodiny, 

profesionální  kariéra,  místo,  kde  rodina  žije  (je  rozdíl  mezi  vesnicí  a  anonymním 

velkoměstem).  Rozhoduje  také  počet  vlastních  dětí,  věk,  ve  kterém  se  prarodičům 

narodily,  potíže,  které  s jejich  zdravím  nebo  s výchovou  měli,  ekonomická  situace 

rodiny, ale také v neposlední řadě i obecné postoje ideové, například náboženské.  

Stejně  jako  rodiče  jsou  i  prarodiče  vůči  svým  vnoučatům  v různé míře  ambiciózní. 

Jestliže  se  narodí  krásné  zdravé  dítě,  rádi  se  s ním  pochlubí,  rádi  je  ukazují  svým 

známým, kam přijdou, ukazují fotografie celé rodiny.  

Vnoučata  se  začínají  většinou  rodit  v době,  kdy  budoucí  babička  svou  potenciální 

plodnost ztrácí, ale získává  ji  její dcera  či syn. Potvrzuje se  tak biologicky podmíněná 

kontinuita  generativity.  Tato  okolnost  sice může  přispět  k lítosti  nad  ztrátou  určité, 

typicky  ženské  kompetence,  ale  obvykle  není  ukončení  období  plodnosti  prožíváno 

nijak dramaticky.  
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Vágnerová  (2007)  zdůrazňuje,  že  stárnoucí  žena,  která  vychovala  svoje  vlastní  děti, 

akceptuje  prarodičovskou  roli  většinou  pozitivně.  Nositelem  potenciální  plodnosti  

je její dítě a narozené vnouče je toho důkazem. Tato skutečnost potvrzuje symbolicky 

i  její  vlastní hodnotu  v rámci  generační  kontinuity, protože ona  je matkou nynějšího 

rodiče. Podobný postoj zaujímají i stárnoucí muži, přestože jejich potenciální plodnost 

zůstává přinejmenším částečně zachována.  

„Generace  prarodičů  musí  přijmout  a  zpracovat  skutečnost  babičkovství 

a dědečkovství, aby byli mladé rodině a svým vnoučatům k užitku a opoře. I oni musejí 

přijmout  novou  odpovědnost  a  nově  zápasit  se  zaměřením  jenom  na  sebe“  

(Matějček, 2007, str. 11). 

4.3.2 Vzájemný kontakt prarodičů a dětí 

„Ačkoli obecně převažuje zájem o vztah rodičů a dětí, skrývá se za ním hlubší problém 

vztahu  stáří  a mládí,  který nabývá mnoha nových  rysů  ve  čtyřgenerační  společnosti, 

v níž  se  zvýrazňuje  moment  setkání  odlišných  historických  kontextů  individuálního 

života,  rozdílných  přístupů  k sobě  samému,  k jiným,  k minulosti  i  přítomnosti“  

(Alan, 1989, str. 384). Toto setkání mládí a stáří má mimořádný význam pro kontinuitu 

společenského vývoje, a doplněno emotivními pouty v příbuzenské  linii, hraje velkou 

roli nejen pro finální období života člověka, nýbrž pro celé  jeho okolí. V jistém smyslu 

teprve  stáří  (sociologicky  pojaté)  vyhrocuje  problém  lidské  biografie  a  problém 

postavení dějin. 

Vztah prarodičů k rodičům vnoučete se liší podle toho, zda jde o jejich dítě, nebo o zetě 

a snachu. Alan  (1989) uvádí, že rozdíl  je především v míře emocionality a racionality. 

Postoj  k vlastnímu  dítěti,  i  když  je  dospělé,  bývá  více  citový  a  naopak.  

Proměna  role  je  zřejmá  již  v době  těhotenství,  kde  je  vnouče  teprve  očekáváno,  

mění  se  zejména  vztah  budoucí  babičky  a  její  těhotné  dcery.  Matka  a  dcera  

se  za  těchto  okolností  obvykle  sbližují,  protože  mohou  sdílet  specifické  prožitky  

a zkušenosti spojené s graviditou.  

Pokud  je  budoucí  matkou  snacha,  bývá  účast  tchýně  na  tomto  dění  zpravidla 

limitována určitým vztahovým odstupem.  
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Dle  Vágnerové  (2007)  očekávané  narození  dítěte  oživuje  v nastávajících  babičkách 

minulou  zkušenost  s vlastním  mateřstvím,  která  byla  překryta  novějšími  zážitky  

a  nyní  se  nějakým  způsobem  aktualizuje.  Je  možné  ji  prožít  znovu,  i  když  už  jen 

zprostředkovaně.  

 

Bez babiček a dědů není  rodina úplná. Přestože bydlí  často desítky kilometrů daleko  

a  jezdí  se  k nim  jen občas na návštěvu, patří do  rodiny.  Je  ale  fakt,  že nejvíc  si děti 

prarodiče  užijí,  když  je  mají  blízko,  když  s nimi  mohou  sdílet  část  dne  nebo  když  

se  k nim  jezdí  na  víkendy  či  na  část  prázdnin.  Samozřejmě  vždy  velmi  záleží  

na  okolnostech,  na  jejich  zdraví  i  duševní  kondici,  množství  volného  času,  

vztazích s rodiči dítěte apod.  

Dnes  je celá  řada prarodičů v produktivním věku, chodí do práce, mají vlastní aktivity  

a jejich vztah k vnoučatům je jiný, než tomu bylo dřív. Jsou děti, které mají obě babičky 

a  oba  dědy,  přesto  je  téměř  neznají  a  nic  si  s nimi  neužijí.  Prarodiče  nabízejí  dítěti 

odlišný pohled na svět než mnohem mladší rodiče. Jejich ambice jsou již jiného druhu. 

Zpravidla už tak nepospíchají a nenaléhají příliš na výkon. Možná nejdou tolik s dobou, 

ale znají mnoho věcí, které jsou jako z jiného světa.  

Dítě  podvědomě  vycítí,  že  babička  s dědou  je  mají  neskonale  rádi.  

Hauserová‐Schönerová  (1996)  připomíná,  že  obvykle  také  nebývají  tak  přísní  

a  důslední,  je  mnohem  snadnější  něco  si  na  nich  vyprosit,  obvykle  sami  nabízejí 

vnoučeti nadstandardní služby. Nebrání se vyprávět dokola, jaké to bylo, když oni byli 

malí,  jsou  ochotni  trpělivě  číst  pohádky,  hrát  donekonečna  člověče,  nezlob  se.  

Často  mívají  mnoho  zajímavých  věcí,  které  opatrují  jako  oko  v hlavě,  

nicméně  vnoučkovi  je  ochotně  zapůjčí.  Zkrátka  prarodiče  obvykle  rozšiřují  dětem 

pohled na svět, doplňují rodičovskou nabídku, představují i jiné modely chování.  

Pro  malé  dítě  bývají  prarodiče  ideálními  partnery  pro  prázdninové  pobyty.  

Rozumní  rodiče  podporují  vztahy  dětí  s prarodiči,  nezlobí  se,  když  si  ukřivděné  dítě 

utíká  postěžovat  babičce,  mají  pochopení  i  pro  trochu  rozmazlování,  

nežárlí na  tajemství, která starší a malí  lidé spolu občas mají. Velmi dobře  totiž vědí,  

že dobré vztahy dětí  s prarodiči podporují  radost,  smysl  života a ve  svých důsledcích  

i zdraví obou stran. 
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Specifické  problémy,  jak  uvádí  Hauserová‐Schönerová  (1996),  nastávají,  

když  si  prarodiče  neuvědomí  svou  roli  a  zasahují  do  kompetencí  rodičů.  

Dítě nemůže mít vedle rodičů další „nadřízené“. A tak když maminka nebo táta řeknou,  

že  se  čokoláda  jíst  nebude,  nikdo  by  neměl  toto  rozhodnutí  zpochybňovat.  

Jenže  prarodiče mají  někdy  pocit,  že mají  s výchovou  větší  zkušenosti,  že  lépe  vědí,  

co dítě potřebuje „Ti mladí jsou na vnuka moc přísní, nebo naopak všechno mu dovolí“. 

Pokládám  za  samozřejmé,  když má  dítě  v péči  babička,  je  to  jinak  a  dítě  poslouchá 

právě  ji.  Rodiče  by  v takovém  případě  neměli  kritizovat  rozhodování  babičky.  

V té  chvíli  ji  totiž  předávají  většinu  podstatných  pravomocí  a musejí  počítat  s tím,  

že  výchova  se bude  řídit názory  tohoto pověřeného dospělého. Ovšem pokud dojde 

k rozporu, pak musí mít větší sílu rozhodnutí rodičů.   

Rodiče  si  přejí,  aby  dítě  mělo  své  prarodiče  rádo,  aby  se  k nim  chovalo  pěkně. 

Dítě  se  k babičce  a  dědovi  chová  stejně  jako  k jiným  lidem.  Což  znamená,  

že za určitých okolností  je vztah tak vynikající, že až rodiče žárlí, a  jindy se dítě brání 

každému  kontaktu.  Vím,  jak  prarodiče  na  svých  vnoučatech  lpí  a  jak  jim  je  líto,  

když jim je mladí nedávají.  

Proč  děti  někdy  nechtějí  chodit  k prarodičům?  „Ve  srovnání  s mladými,  svěžími,  

tělesně  zdatnějšími,  pohyblivými  rodiči  jsou  babička  s dědou  často  v nevýhodě.  

Když nejsou s dětmi v každodenním kontaktu, malé dítě si na ně musí vždy znovu více 

či  méně  zvyknout“  (Hauserová‐Schönerová,  1996,  str.  13).  Prarodiče  navíc  neznají  

tak dokonale  zvyklosti dítěte  jako  rodiče. Dítě může vyvést  z míry  i drobná odchylka  

od toho, na co je z domova zvyklé. 

4.3.3 Přínos prarodičů pro rodinu 

Prarodiče  mohou  přispět  svými  zkušenostmi  a  životním  optimismem  k výchově  

a  formování  osobnosti  vnoučat  a  pravnoučat.  Strašíková  (2004)  zdůrazňuje,  

že  zralý  věk  i  počátek  raného  stáří  dokáže  u  žen  probouzet mateřské  pudy  a  city  

a u mužů projev rytířskosti a ochranářství. Navíc prarodiče často kontaktem s vnoučaty 

mládnou.  Pocit  užitečnosti  jim  přináší  uspokojení.  Ve  výchově mladé  generace  není 

prarodič  pouhým  pozorovatelem,  ale  spolutvůrcem.  A  právě  tato  spolupráce  v širší 

rodině má svůj hluboký význam. Dává možnost být ku prospěchu, dokud ještě síly stačí. 



67 

 

• Prarodiče mají na vnoučata více času a navíc každý z nich je na něco jiného šikovný, 

takže mohou svou nabídkou vnoučata obohatit, aniž by je přetěžovali, rozmazlovali 

či se jim podbízeli. 

• Jsou  oporou  pro  vnoučata  i  jejich  rodiče,  v  případě  potřeby  mohou  zastoupit 

rodiče. 

• Mohou se stát jejich důvěrníky. 

• Při  respektování  věkových  zvláštností  vnoučat  mají  možnost  uplatnit  

své  jen  obtížně  nahraditelné  zkušenosti  a  učit  dítě  vyrovnávat  se  s realitou,  

překonávat strach, nástrahy a nepřízeň osudu. 

• Jsou většinou vždy po ruce, když je rodina potřebuje. Doprovázejí vnoučata v rámci 

zájmové činnosti dětí do různých kroužků, jazykových kurzů, sportovních klubů. 

• Umějí naslouchat jejich zážitkům, přinášejí rozšířený pohled na život. 

• Mohou zajistit kontinuitu s předešlými generacemi vlastního rodu. Jsou oprávněni 

předávat štafetový kolík svým potomkům, připraveným k dalšímu znovuodevzdání. 

• Mohou umožnit vnoučatům vhodnou náplň prázdnin. 

• Dokáží zajistit kontakt s živou  i neživou přírodou. Ten dnešním dětem často chybí. 

Jak  se  říká:  znají  kde  jakou  značku  aut,  ale  o  přírodě,  jejíž  je  člověk  součástí,  

toho vědí pramálo. 

• Dokáží  zprostředkovat  lásku  nejen  k ostatním  lidem,  ale  i  ke  zvířatům.  

Domácí  zvířata  umějí  s dítětem  komunikovat  i  poté,  co  ve  škole  neuspělo,  

dostalo špatnou známku nebo něco nedobrého provedlo. Vítají ho doma se stejnou 

radostí,  jako  kdyby  bylo  všechno  v pořádku.  Nejsou  pro  ně  pouhou  hračkou.  

Prarodiče mohou vnoučata naučit i správně o tyto domácí přátele pečovat. 

• Prarodiče se dovedou svými zkušenostmi postarat o to, aby vnoučatům bylo u nich 

dobře. 

• Dokáží být doplňkem rodinné výchovy. 

• Přispívají k soudržnosti a stabilitě rodiny. 

• Mají  předpoklad  vědět,  co  si mohou  ve  své  roli  dovolit  a  co  nelze  za  žádných 

okolností opomenout. 

• Ve své láskyplnosti jsou shovívaví, trpěliví, empatičtí. 
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4.4 Sociologické údaje seniorů 

Věková  struktura  populace  České  republiky  se mění.  Průměrný  věk  obyvatel  ČR  byl  

při  posledním  sčítání  lidu  v  roce  2001  nejvyšší  v  dosavadní  historii.  

Počet obyvatel označovaných za seniory přibývá. 

Ministerstvo práce a  sociálních věcí uvedlo ve  zprávě o  rodině,  str. 191  z roku 2004,  

že  senioři 60 a  více  let a  tvořily 18,9%  celé populace. Podle odhadů by  v  roce 2030 

měly  tuto  věkovou  kategorii  představovat  téměř  3 miliony  obyvatel,  tj.  zhruba  30% 

celkové  populace.  Současně  přibývá  počet  seniorů  ve  vyšším  věku  nad  85  let,  

jejichž počet se od roku 1950 zečtyřnásobil. 

Je  možno  konstatovat,  že  občané  ČR  žijí  déle  a  zůstávají  déle  zdravější.  

Možnost dožít  se  vlastního  stáří  lze hodnotit  jako pozitivní  jev podmíněný  rozvojem 

společnosti. Stárnutí populace lze chápat jako výzvu a příležitost, které je možno využít 

pro  změnu  myšlení,  stereotypů,  předsudků  vůči  seniorům,  jejich  schopnostem  

a  potřebám.  Senioři  představují  z  hlediska  společnosti  potenciál,  který  může  vést  

k pozitivní kvalitativní změně. 

Rodina je místem přirozené solidarity mezi generacemi. V jejím prostředí se přirozeně 

realizují  vztahy  úcty  a  respektu  ke  stárnoucímu  člověku  a  stáří.  Senioři  významně 

přispívají  k  základním  funkcím  rodiny,  kterou  je  socializace  a  výchova  dětí.  

Jsou prarodiči a  současně  rodiči a  často až do konce  života více dávají, než přijímají. 

Předávají mladším své zkušenosti, zprostředkují základní lidské hodnoty.  

V  případě  snížené  soběstačnosti  potřebují  pomoc.  Péči  svých  partnerů,  

dětí, vnoučat a dalších členů rodiny, ale nelze zapomenout na to, že senioři jsou sami 

často pečovateli, pokud sami pečují o ještě staršího rodiče, chronicky nemocného nebo 

zdravotně postiženého partnera, děti nebo vnoučata. Mohou takto přispívat k sociální 

soudržnosti rodiny, k většímu souladu pracovního a rodinného života svých dětí. 
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4.4.1 Statistické údaje seniorů  

K rozhodnému datu  31.  12.  2010  byl  celkový počet obyvatel dle  statistického úřadu 

10 532 770,  z čehož  5 168 799  muži  a  5 168 799  ženy.  V  souladu  se  zvyšující  

se úmrtností ve vyšším věku se největší část populace seniorů přibližně  jedna čtvrtina 

nachází ve věku 60‐64 let. Více než jedna pětina osob starších 60 let připadá na věkové 

skupiny 65‐69 a 70‐74  let. Nejmenší skupinu asi 6 % pak představuje nejstarší věková 

kategorie nad 85 let. U mužů, kteří se v průměru dožívají nižšího věku, je přitom těžiště 

rozložení výrazně posunuto do nižších věkových skupin než u žen. Muži mají větší podíl 

věkových  kategorií  60‐69  let,  ale  nižší  zastoupení  osob  nad  75  let  věku.  

Z celkového počtu obyvatel  je v České  republice 22,60%  seniorů  s věkem nad 60  let, 

z čehož 9,6% jsou muži a v 13% ženy.  

 

Zastoupení mužů a  žen v populaci má  své biologické  zákonitosti. Celkově v populaci 

obvykle převažují ženy. Rodí se více chlapců než dívek, úmrtnost mužů je však ve všech 

věkových kategoriích vyšší než úmrtnost žen. Do určitého věku tak v populaci převažují 

muži,  od  této  hranice  ženy,  přičemž  tato  převaha  s  věkem  roste.  

V  České  republice  se  tato  hranice  v  souvislosti  se  snižováním  úmrtnosti  postupně 

posouvá  do  vyššího  věku.  Senioři  nad  60  let  věku  tvoří  2 379 696  obyvatel  

(z  toho  1 010 913 muži  a  1  368  783  ženy).  Ženy  v seniorském  věku  převyšují  počet 

mužů o 357 870. V tabulce číslo 3, která je přílohou číslo 5 uvádím podrobný statistický 

počet seniorů k datu 31. 12. 2010 zveřejněný statistickým úřadem.  

 

4.4.2 Ekonomická aktivita seniorů   

Z údajů statistického úřadu za rok 2010 vyplývá, že je ekonomicky aktivních 150,3 tisíc 

starobních důchodců, což je 6,5% ze všech starobních důchodců. Od šedesáti  let věku 

zaměstnaných mužů a žen výrazně ubývá. Ženy ve starších věkových kategoriích  jsou 

zaměstnány  méně  než  muži.  Zatímco  mužů  je  ve  věkové  kategorii  60‐64  let 

zaměstnaných  vůči  celkovému  obyvatelstvu  v průměru  38,4%,  žen  pouze  7,4%  

(nejvíce v Praze a nejméně v Olomouckém kraji). 
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Nejvíce  zaměstnaných  napříč  všemi  věkovými  kategoriemi  pracuje  ve  službách. 

Průměrná mzda  starších mužů  je nižší než mužů mladších. U  žen byla nejvyšší mzda 

zjištěna až ve věkové kategorii 60‐64  let. Starobní důchodci také pokračují v pracovní 

činnosti  jako  podnikatelé,  převážně  jako  osoby  samostatně  výdělečně  činné.  

Tvoří čtvrtinu všech pracujících, kteří souběžně pobírají důchod. Téměř 50% pracujících 

starobních důchodců pracuje na částečný úvazek.  

 

Členění pracujících seniorů dle dosaženého vzdělání: 

Základní vzdělání má 10,4  tis. pracujících starobních důchodců, což  je 1,9 % ze všech 

starobních důchodců se základním vzděláním. Pracující starobní důchodci se středním 

vzděláním bez maturity, kterých je 43,1 tis. jsou zastoupeni mezi starobními důchodci 

téhož  vzdělání  již  ze  4,9  %.  Pracující  starobní  důchodci  se  středním  vzděláním 

s maturitou  tvoří  v téže  vzdělanostní  skupině  starobních  důchodců  8,5 %  (55,6  tis.). 

Nejpočetněji  pracující  jsou  vysokoškolsky  vzdělaní  starobní  důchodci  dokonce  

19,1 % (41,2 tis.). 
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II. Praktická část 

5 Cíle výzkumné části I ‐ rodiče 

Cílem  této  výzkumné  části  je  zjistit,  jaký  názor mají  rodiče  na  výchovu  svých  dětí, 

kterou  pomáhají  zajistit  prarodiče.  K  tomuto  hlavnímu  cíli  si  kladu  tyto  problémové 

okruhy:  

 

a) Jaký je současný podíl rodičů na výchově dětí. 

b) Jak je rodiči vnímána výchova prarodičů. 

c) Uvědomují  si  rodiče  pomoc  prarodičů  ve  výchově,  a  jak  vnímají  změnu  způsobu 

výchovy v generačním kontextu.  

 

5.1 Hypotézy k výzkumné části I 

I/1  Předpokládám,  že  téměř  většina  dotázaných  rodičů  se  bude  domnívat,  

         že mají velký podíl na výchovu dětí. 

 

I/2  Předpokládám, že budou převládat odlišné názory na způsob výchovy dětí u rodičů  

        a prarodičů. 

 

I/3  Odhaduji, že převážná většina rodičů bude mít výhrady vůči výchově prarodičů. 

 

I/4  Domnívám se, že si rodiče uvědomují pomoc prarodičů ve výchově jen do určité  

      míry. Odhaduji, že tuto pomoc si uvědomuje polovina rodičů.  
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6 Cíle výzkumné části II ‐ prarodiče 

Cílem  této  výzkumné  části  je  zjistit  pohled  prarodičů  na  výchovu  dětí  předškolního 

věku, kterou zajišťují rodiče. K tomuto hlavnímu cíli si kladu tyto problémové okruhy:  

 

a) Jaký je podíl prarodičů na výchově vnoučat a v čem spočívá především. 

b) Jak je prarodiči vnímána výchova rodičů.  

c) Jaký mají prarodiče názor na svůj podíl na výchově vnoučat a na změnu způsobu 

výchovy v generaci současných rodičů.  

d) Kteří prarodiče se častěji věnují svým vnoučatům. 

 

6.1 Hypotézy k výzkumné části II 

II/1 Předpokládám, že prarodiče se budou domnívat, že nemají velký vliv na výchovu  

        dětí a že pomáhají jen účelově podle přání rodičů.  

 

II/2  Předpokládám,  že  budou  převládat  odlišné  názory  na  způsob  výchovy  dětí  

         u prarodičů a rodičů. 

 

II/3 Domnívám  se,  že  u  prarodičů  budou  převládat  jejich  kladné  názory  na  výchovu  

         vnoučat.   

 

II/4  Předpokládám,  že  se  častěji  věnují  svým  vnoučatům prarodiče  z matčiny  strany,  

        případně prarodiče žijící ve společné domácnosti.  

 

II/5 Myslím si, že prarodiče setrvávají na metodách své výchovy z předchozí generace 

        a významně si uvědomují současné odlišnosti ve výchově vnoučat.  
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7 Výzkum 

7.1 Výzkumné metody 

Základní metodou mého výzkumu bylo dotazníkové šetření určené pro druhou a třetí 

generaci.  Pomocí  anonymních  dotazníků  bylo  v celkovém  počtu  osloveno  

34  respondentů  rodičů a 30  respondentů prarodičů. Výzkum byl proveden po  celém 

území Prahy, neboť se mi nepodařilo získat vzorek respondentů pouze z určité městské 

části  Prahy.  Oslovování  respondentů  jsem  prováděla  osobně.  Bohužel  mi  nebyl 

umožněn vstup do žádného zařízení pečující o seniory, ať  již šlo o velký objekt domu 

pro  seniory  se  stovkou  klientů  či  o  dům  pro  seniory  se  třinácti  klienty.  

Velmi mě překvapila  reakce  ředitelů  a  ředitelek domů pro  seniory  či  reakce  seniorů  

ve  vedení  jednotlivých  klubů  pro  seniory,  kde  jsem  se  setkala  jen  s nezájmem. 

Odmítavou  reakce  v domě  pro  seniory  částečně  chápu,  ale  velkým  překvapením  

pro  mě  byla  negativní  reakce  ze  strany  samotných  seniorů.  Nedokážu  posoudit,  

zda šlo o nezájem, obavu či strach z vyplňování dotazníku.  

 

Cílem dotazníků bylo zjistit, jak se prarodiče podílí na výchově dětí a jak tuto výpomoc 

vnímají mladí  rodiče.  Zjistit,  jaké  výchovné metody  převzali  rodiče  od  svých  rodičů  

a jak se změnila výchova dnes oproti dřívější době. Také jak ovlivňují prarodiče své děti 

a jestli děti vnímají to, že jsou v životě ovlivňováni svými rodiči. 

 

Údaje  získané  pomocí  dotazníků  byly  podrobeny  obsahové  analýze  ve  vztahu  

k  hypotézám.  Pro  lepší  přehlednost  byly  výsledky  zaznamenány  do  tabulek  

(příloha  č.  3:  Tabulka  č.  1  Vyhodnocení  dotazníku  pro  rodiče  a  příloha  

č. 4: Tabulka  č. 2 Vyhodnocení dotazníku pro prarodiče) a dále vyhodnoceny pomocí 

grafů. 
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Z přílohy  č.  3  a  grafu  č.  12  vyplývá,  že  se  výchova  změnila.  V dnešní  době  je  lepší 

informovanost  (16%), větší svoboda  (14%), větší dostupnost  literatury a respektování 

názoru  dítěte  v 10%.  Rodiče  mají  s dětmi  kamarádský  vztah  (9%)  a  uvádějí  i  lepší 

osvětu (7%). Autoritativní výchova je již pravděpodobně minulostí. 

Na druhé straně má dnešní uspěchaná doba  i své nedostatky. Rodiče mají méně času 

na své děti (10%),  jsou pracovně vytíženi a pořád se musí honit za penězi a kariérou, 

aby  zabezpečili  rodinu  (5%)  a  nejsou  tak  důslední,  jako  byli  jejich  rodiče  (7%).  

Jako  třetí  nejčastější  odpověď  rodiče  v  12%  uváděli,  že  se  výchova  nezměnila  

a že vychovávají své děti stejně, jako je vychovávali jejich rodiče. 

 

7.2.2 Analýza výsledků ‐ prarodiče 

Dotazník pro prarodiče tvoří 11 otázek (příloha č. 2). U 8 otázek byl zvolen výběr z více 

možností  u  3  otázek,  byl  ponechán  prostor  pro  volnou  odpověď.  

Celkový počet získaných respondentů je 30. 

 

 

Otázka č. 1: Věk respondentů  

 

Prarodiče byli rozděleni do 6 kategorií dle věku: 

a) méně než 50 let 

b) 51‐55 let 

c) 56‐60 let 

d) 61‐70 let 

e) 71‐79 let 

f) 80 a více let 
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8 Objasnění hypotéz 

8.1 Objasnění hypotéz k výzkumné části I ‐ rodiče 

Objasnění hypotézy č. 1 ve výzkumné části I:  

Předpokládám,  že  téměř  většina  dotázaných  rodičů  se  bude  domnívat,  

že mají velký podíl na výchovu dětí. 

 

→hypotéza se potvrdila 

Pro objasnění hypotézy týkající se podílu rodičů na výchovu dětí  je z výsledků patrné, 

že převážná většina rodičů se domnívá (76%) o svém vysokém podílu na výchově svých 

dětí  a  dalších  18%  rodičů  se  spíše  domnívají  o  svém  podílu  na  výchově  svých  dětí. 

Celkově je o svém podílu na výchovu dětí přesvědčeno 94% z oslovených rodičů.  

 

 

Objasnění hypotézy č. 2 ve výzkumné části I:  

Předpokládám,  že  budou  převládat  odlišné  názory  na  způsob  výchovy  dětí  u  rodičů  

a prarodičů. 

 

→hypotéza se nepotvrdila 

Z šetření  je  patrný  názor  rodičů,  kteří  v  12%  uvádí,  že  výchova  se  v porovnání 

s generací  prarodičů  nezměnila.  Současně  tento  názor  potvrzuje  34%  prarodičů,  

kteří také uvádějí, že způsob výchovy v porovnání generací se nezměnil. Dále obě dvě 

skupiny vyslovily souhlas se stávajícím způsobem výchovy, kdy  je vyšší  informovanost 

ve shodě 16%, společně potvrzují méně času na děti v 10   % a volnější výchovu v 8%. 

Dále  se  rodiče  i  prarodiče  shodli  na  rychlejším  tempu  a  uspěchané  době  

a  více možností,  které  doba  nabízí.  Z těchto  všech  důvodů  se  hypotéza  nepotvrdila,  

neboť rodiče a prarodiče uváděli v podstatě shodné odpovědi.  
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Objasnění hypotézy č. 3 ve výzkumné části I:  

Odhaduji, že převážná většina rodičů bude mít výhrady vůči výchově prarodičů. 

 

→ hypotéza se nepotvrdila 

Z výsledků je patrné, že v šetřeních převládaly kladné názory rodičů (66%) na výchovu 

svých  dětí.  Rodiče  více  prarodiče  chválili,  než  kritizovali.  Nejčastější  kladné  názory 

uváděli  kladný  příklad  prarodičů  pro  děti,  více  času,  které mohou  dětem  prarodiče 

věnovat. Prarodiče  jsou dle  rodičů důslední, mají více  trpělivosti a předávají vnukům  

a  vnučkám  zkušenosti a  vzpomínky. Záporných názoru na  výchovu dětí bylo  výrazně 

méně.  Nejpočetnější  záporný  názor  na  výchovu  dětí  je  rozmazlování  v 18%.  

Dle  mého  názoru  rozmazlování  nepatří  mezi  záporné  názory  na  výchovu  dětí,  

jde o přirozenou  roli prarodičů, proto  tímto mohu konstatovat,  že hypotéza  se  zcela 

nepotvrdila.  

 

Objasnění hypotézy č. 4 ve výzkumné části I:  

Domnívám se, že si rodiče uvědomují pomoc prarodičů ve výchově jen do určité míry. 

Odhaduji, že tuto pomoc si uvědomuje polovina rodičů.  

 

→hypotéza se nepotvrdila 

Pro objasnění hypotézy týkající se pomoci prarodičů ve výchově dětí z odpovědí rodičů 

vyplývá,  že  až  73%  rodičů  si  uvědomuje  pomoc  prarodičů  ve  výchově.  

Toto  tvrzení  potvrzují  i  prarodiče,  kteří  uvedli,  že  90%  z nich  pomáhá  rodičům  

při výchově svých vnuků a vnuček. Nejčastější pomocí při výchově ze strany prarodičů 

je pomoc s péčí o nemocné děti, vyzvedávání dětí ze školky a pomoc s péčí a výchovou 

dětí.  

 

8.2 Objasnění hypotéz k výzkumné části II ‐ prarodiče 

Objasnění hypotézy č. 1 ve výzkumné části II:  

Předpokládám, že prarodiče se budou domnívat, že nemají velký vliv na výchovu dětí  

a že pomáhají jen účelově podle přání rodičů.  
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→hypotéza se nepotvrdila 

Pro  objasnění  hypotézy  týkající  se  podílu  prarodičů  na  výchovu  dětí  je  z výsledků 

patrné,  že  převážná  většina  prarodičů  se  domnívá  (60%)  o  svém  podílu  na  výchově 

svých vnoučat. Pouze 40% z oslovených prarodičů se domnívají, že spíše nemají velký 

vliv na výchovu vnoučat.  

 

Objasnění hypotézy č. 2 ve výzkumné části II:  

Předpokládám, že budou převládat odlišné názory na způsob výchovy dětí u prarodičů  

a rodičů. 

 

→hypotéza se nepotvrdila 

Prarodiče dle výsledků uvedli, že až v 34% se způsob výchovy dětí u prarodičů a rodičů 

nezměnil  a  nemění.  Prarodiče  jsou  si  vědomi  jiných  odlišností  od  způsobu  výchovy, 

které hodnotí kladně i záporně, ale v podstatě převládá názor, že způsob výchovy dětí 

zůstává stejný. Prarodiče se shodovali s rodiči na odlišném způsobu výchovy ovlivněný 

vyšším  materiálním  zajištěním  rodin,  uspěchanou  dobou  či  lepším  přístupu 

k informacím.  

 

Objasnění hypotézy č. 3 ve výzkumné části II:   

Domnívám  se,  že  u  prarodičů  budou  převládat  jejich  kladné  názory  na  výchovu 

vnoučat.   

 

→hypotéza se potvrdila 

Pro  potvrzení  hypotézy  se  vyjádřilo 52%  prarodičů  s kladnými  názory  na  výchovu 

vnoučat, oproti 48% názorů prarodičů se zápornými názory na výchovu vnoučat  jejich 

rodiči.  Z toho  lze  konstatovat,  že  prarodiče mají  vyvážené  názory,  vidí  nejen  kladné 

stánky ve výchově, ale i ty záporné a umí je pojmenovat a sdělit.  

 



93 

 

 

 

Objasnění hypotézy č. 4 ve výzkumné části II:  

Předpokládám,  že  se  častěji  věnují  svým  vnoučatům  prarodiče  z matčiny  strany, 

případně prarodiče žijící ve společné domácnosti.  

 

→ hypotéza se potvrdila 

Tato  hypotéza  se  potvrdila  na  základě  získaných  44%  respondentů,  kteří  potvrdili,  

že dětem se více věnují prarodiče z matčiny strany. Prarodiče z otcovy strany se svým 

vnukům  a  vnučkám  věnují  dle  respondentů  v 32%.  Tímto  mohu  konstatovat  

na základě výsledků, že rozdíl mezi četností péče prarodičů z matčiny či otcovy strany 

není ani v jedné  této straně zcela převažující. Pro objasnění hypotézy převažuje péče 

prarodičů z matčiny strany, tímto se hypotéza potvrzuje.  

 

Objasnění hypotézy č. 5 ve výzkumné části II: 

Myslím  si,  že  prarodiče  setrvávají  na  metodách  své  výchovy  z předchozí  generace  

a významně si uvědomují současné odlišnosti ve výchově vnoučat.  

 

→hypotéza se potvrdila 

Prarodiče  si  uvědomují,  že  setrvávají  a  přebírají  metody  své  výchovy  z předchozí 

generace, tuto skutečnost potvrdilo 66%, tedy převážná většina dotázaných prarodičů. 

S tímto  faktem  si  ale  také  významně  uvědomují  současné  odlišnosti  ve  výchově 

vnoučat.  Tuto  část  hypotézy  potvrzují  názory  prarodičů  o  současných  odlišnostech  

ve  výchově  vnoučat  ve  volnější  výchově,  více  možností,  cestování,  svobodě,  

ale také podotýkají více spěchu a málo času na dítě.  
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9 Diskuze 

 

Souhlasím  s názorem  Prekpové  (2007),  že  dítě  se  rodí  s neuvěřitelnou  schopností 

napodobovat,  a  proto  pátrá  po  vzorech,  které  by  mohlo  vzít  za  své.  

Helus  (2004)  uvádí,  že  zprvu  dítě  nalézá  vzor  v otci  a matce,  ve  svých  nejbližších. 

Později bývají vzory hledány jinde a složitěji. 

Proto  bychom  se  jako  rodiče  měli  snažit  být  správnými  vzory  pro  své  děti.  

Naučit je jak se chovat a rozhodovat se v různých situacích a vštípit jim základní vzorce 

chování. V tom nám velice pomáhají prarodiče, kteří mají více času a hodně trpělivosti 

a  umožní  dítěti  pohled  na  společnost  také  z trochu  jiného  úhlu.  

To  potvrzuje  i  Vágnerová  (2007),  která  uvádí,  že  prarodiče  představují  určitou 

psychosociální pojistku, která doplňuje a kompenzuje rodičovské působení. 

Alan  (1989)  připomíná,  že  prarodiče  vypomáhají  finančně  a  přebírají  některé  služby 

za rodiče  (péče  o  malé  děti,  výpomoc  v domácnosti)  nebo  možnost  jednorázových 

záskoků  v rodině.  Jsem  téhož  názoru.  Dnešní  prarodiče  chodí  do  důchodu  později  

a  tak  mohou  mladé  rodině  pomáhat  nejen  s péčí  o  vnoučata,  ale  i  finančně.  

Babičky  a  dědečkové  se  mohou  s dětmi  realizovat  a  vrátit  se  do  dětských  let.  

Proto  jsou  děti  těchto  prarodičů  také  často  spokojeny  s tím,  že  jejich  rodiče  

ještě i v důchodu pracují. Získávají tak prostředky pro tuto výpomoc, zároveň jim dávají 

náplň života, kterou jim ony samy dát nemohou. 

 

Ráda vzpomínám na své prarodiče, které jsem měla velmi ráda a kteří se mnou prvních 

mých devíti  let mého  života  trávili mnoho  času. Mohu  vyvrátit názor,  že  se angažují 

více  prarodiče  z matčiny  strany  než  ty  z otcovy  strany.  Z matčiny  strany  si  dědečka 

nepamatuji,  umřel  v mém  batolecím  věku.  Babička  z matčiny  strany  byla  pracovně 

aktivní  až  do  svých  70ti  let  a  nikdy  to  nebyla  zcela  láskyplná  matka  a  babička.  

Nebyla  zlá,  odstrkující,  ale  nikdy  to  nebyla  babička  v pravém  slova  smyslu.  

Nepamatuji  si,  že  by mě  kdy  dlouhodobě  hlídala,  hrála  si  se mnou.  Nechtěla  jsem  

u  ní  zůstávat  na  noc.  Na  druhou  stranu  mé  rodiče  vždy,  pokud  potřebovali,  

podporovala drobnými finančními výpomocemi, kdykoliv bylo třeba.  
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Někteří prarodiče  jsou vůči mladé  rodině hodně pozorní a  rádi  jí věnují všechen svůj 

čas, ale  jiní mají rádi svůj klid a než, aby okřikovali děti, ať si hrají potichu,  jsou raději 

sami ve svém bytě a  luští křížovky. Souhlasím se Strašíkovou (2004), že prarodičovství 

je  příležitost,  která  se  už  v životě  nemusí  opakovat.  Byla  by  škoda,  tuto  příležitost 

nevyužít.  

Ve společné domácnosti s rodiči a dědečkem z otcovy strany  jsem žila od svých devíti 

let. Moji rodiče mi byli velkým vzorem,  jak se starat o starého a nemocného člověka. 

Samozřejmě  i  já  jsem měla povinnosti vůči dědovi. Přinést mu ze školní  jídelny oběd  

a  tento oběd připravit. Po obědě  jsem dědu oblékla a pomocí hole šel s naším psem  

na  procházku  po  vesnici.  Poté  se  s věrným  psem  posadil  na  zahradě  na  lavičku.  

Už  nemluvil,  nemohl,  ale  stále  vnímal  ruch  rodiny  a  sezónní  změny  v zahradě,  

o kterou se dříve staral.  

Myslím  si,  že  děda  byl  u  nás  spokojený.  V té  době  to  nebylo  jednoduché  soužití.  

Mým  rodičům  s péčí  o  dědu  nikdo  nepomáhal  a  moji  rodiče  přišli  o  soukromí,  

protože  děda  byl  stále  s nimi.  Měl  sice  svůj  pokoj,  ale  nikdy  v něm  nechtěl  být.  

Nyní ho chápu víc než kdy dřív.  Kdykoliv si vzpomenu na dědu, okamžitě se mi vybaví 

volání z dětství. Dědo, poo!   Děda každé ráno dojížděl z města autobusem na vesnici,  

kde  jsme  bydleli.  Ve  stejný moment,  kdy  jsme  s maminkou  ráno  vycházeli  z  domu  

do  školky,  děda  scházel  z kopce  od  autobusové  zastávky  k našemu  domu  

a  já na něj křičela. Dědo, poo! Každý den mě děda vyzvedával ze školky a poté  jsme 

spolu pracovali na  zahradě. To potvrzuje  i Strašíková  (2004), která uvádí,  že ve  stáří 

dochází postupně ke ztrátě fyzických i psychických sil. Na druhé straně přináší možnost  

být  užitečný,  moci  svými  zkušenostmi  obdarovat,  být  spolutvůrcem  na  utváření 

osobnosti nejmladších členů rodiny. 

Moje  babička  z otcovy  strany  byla  úžasná  a  pracovitá  hospodyně,  na  její  placky 

z kysaného  mléka  obalované  v moučkovém  cukru  a  vločkovou  polévku  nikdy 

nezapomenu.  Třikrát  týdně  mě  doprovázela  do  města  do  hudební  školy,  

kde  na mě  vždy  počkala  a  poté  jsme  šli  společně  domů,  kde  si mě  vyzvedli  rodiče.  

Pro mé v té době pracující rodiče to byla jistě nemalá pomoc.  
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Cibulec  (1980)  uvádí,  že  někteří  prarodiče  se  nedovedou  vžít  do  světa mladých  lidí  

a snaží se za každou cenou pokračovat v dosavadním způsobu života. Mladí  lidé zase 

mnohdy  ani  nemají  příliš  velký  zájem  porozumět  generaci  svých  rodičů.  

Jejich problémy jsou jim lhostejné a mnohdy ani nechápou dobu, ve které jejich rodiče 

vyrůstali  a  v níž  žili.  Mladí  zase  chtějí  prosazovat  bezohledně  svoji  samostatnost.  

Mohu konstatovat,  že  s těmito názory  jsem  se u  rodičů a prarodičů  skoro nesetkala. 

Byly to spíše jeden či dva názory z 64 respondentů.  

 

Myslím  si,  že  děti  milují  své  prarodiče,  protože  cítí  jejich  bezmeznou  lásku.  

Prarodiče  již  na  ně  nekladou  nároky  jako  dříve  na  své  děti.  Věnují  se  jim,  

aniž by od té péče očekávali nějaký okamžitý výsledek či osobní profit. Pomáhat dědovi 

je  také něco  jiného než otcovi. Otec při opravě  králíkárny  spěchá, protože má  ještě 

mnoho  jiných  úkolů  a  povinnosti,  ale  děda má  při  opravě  králíkárny  čas  celý  den.  

Tudíž mu vůbec nevadí, že mně donesení kladívka trvá déle, protože si cestou do dílny 

musím ještě pohladit psa a zkontrolovat, zda ještě slepice nesnesla další vajíčko.  

Prarodiče mají  pro  děti  celý  den  a  celou  svojí  trpělivost  a  rodiče  je  v tomto  ohledu 

nemohou  nahradit.  Proto  souhlasím  s Vágnerovou  (2007),  že  vnouče  může  

mít pro prarodiče jinou, leckdy větší hodnotu, než pro ně měly vlastní děti. 

Měla jsem možnost několik let se stýkat s babičkou mého přítele, která byla babičkou 

v pravém  slova  smyslu.  Do  poslední  chvíle  byla  vitální  a  zcela  samostatná.  

Byla  to  velmi  příjemná  dáma  s  vybraným  společenským  chováním,  

která  nikdy  nehovořila  o  svých  bolestech  a  strastech,  ale  o  tom  jak  nás  ráda  vidí  

a zajímala se o náš život a práci. Chtěla bych  ji zmínit z důvodu, že  jsem vždy při  její 

návštěvě měla pocit,  že  je  to  i má babička a bylo mi  velmi příjemné,  že mezi mnou  

a  přítelem  nedělala  pokrevní  rozdíl  a  přistupovala  k nám  oběma  jako  ke  svým 

pradětem.  Byl  to  pro mě  nezapomenutelný  pocit  dospělé  vnučky,  která  je  hýčkána  

a milována babičkou.  
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Výsledky  mé  práce  dokazují,  že  většina  prarodičů  očekává,  že  se  o  ně  jejich  děti 

postarají, jakmile to nebude v jejich vlastních silách. Alan (1989), který je téhož názoru, 

uvádí,  že  by  děti  měly  svým  stárnoucím  rodičům  vypomáhat  nejprve  materiálně  

či  finančně  a pravidelně  je navštěvovat. V případě potřeby by měli přijmout  seniora  

do vlastní rodiny. S tím zcela souhlasím. Nejen, že máme zákonnou povinnost postarat 

se  o  své  rodiče,  ale  hlavně  morální  odpovědnost  za  kvalitu  života  svých  

již  nemohoucích  rodičů.  Moji  rodiče  se  zcela  se  samozřejmostí  postarali  

o své nemohoucí rodiče a dle  tohoto vzoru  i  já  jednou budu pomáhat svým rodičům  

a pečovat o ně, abych byla dobrým vzorem pro mé děti.  
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10  Závěr 

 

Cílem  této  práce  bylo  pomocí  dotazníkové  metody  zjistit,  jaký  názor  mají  rodiče  

na výchovu svých dětí, kterou pomáhají zajistit prarodiče a jaké názory mají na výchovu 

dětí prarodiče. Tyto cíle  jsem naplňovala v teoretické a praktické části své diplomové 

práce.  

 

Hlavním  cílem  první  výzkumné  části  bylo  zjistit,  jaký mají  názor  rodiče  na  výchovu 

svých dětí, kterou pomáhají zajistit rodiče. Tento hlavní cíl se podařilo naplnit použití 

metody dotazníků,  kdy  jsem oslovila 34  rodičů. Průměrný věk oslovených  rodičů byl  

36  let,  z toho  průměrný  věk  maminek  byl  35  let  a  průměrný  věk  tatínků  36  let. 

Procento oslovených žen 82,3% a procento oslovených mužů 17,6%. 

 

Nejnáročnější  na  stanovení  a  dodržování  výchovných  pravidel  je  každodenní  soužití  

tří  generací.  Pokud  bydlí  prarodiče  ve  stejném  domě  nebo  v těsné  blízkosti,  

je  nutné  vytvořit mantinely  a  určit  role,  jinak  se  budou  neustále  opakovat  konflikty 

v rodině.  Také  bych  dodržovala  pravidlo,  že  vzájemné  neshody  kolem  výchovy  bych 

neřešila před dětmi.  

Měli bychom si také uvědomit, že prarodiče nejsou od toho, aby pomáhali svým dětem 

při  plnění  každodenních  povinností.  Mají  také  svůj  vlastní  život  a  své  zájmy.  

Tím  bychom  měli  také  dodržovat  pravidlo,  že  pokud  nám  prarodiče  pomáhají,  

měli bychom již také kdykoliv pomoci i my a zapojit do pomáhání i vnuky a vnučky.  

 

Hlavním  cílem  druhé  výzkumné  části  bylo  zjistit  pohled  prarodičů  na  výchovu  dětí 

předškolního  věku,  kterou  zajišťují  rodiče. Použitím metody dotazníku bylo osloveno 

celkem 30 prarodičů. Průměrný věk oslovených prarodičů byl 57let  z toho průměrný 

věk babiček byl 63  let a průměrný věk dědečků byl 50  let. Procento oslovených  žen 

89,1% a procento oslovených mužů 9,9%. 
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Na  základě  výsledků  výzkumu  lze  konstatovat,  že  prarodiče  se  velmi  podílejí  

na výchově svých vnoučat.  

Nejčastěji jsou to mateřští prarodiče, zvláště babičky, kteří se podílejí na výchově svých 

vnoučat větší měrou. Výchova dětí a předávání zkušeností se více realizuje po ženské 

linii. Celkově mohu  říci,  že dnešní prarodiče plní  stále významnou  funkci při výchově 

dětí, jako tomu bylo v minulosti a přispívají tak k jejich zdravému vývoji a rozvoji.  

 

Rozhodující výchovnou odpovědnost mají rodiče. Prarodiče by si měli svou roli babiček 

a dědečků užívat a  chránit. Nemělo by docházet  k boji autorit, neboť každá  z těchto 

dvou  rolí mají  své  nezastupitelné místo  a  roli.  Prarodiče  jsou  po  rodičích  druhými 

nejdůležitějšími činiteli ve výchově dítěte.  

 

V jedné z hypotéz  jsem předpokládala, že budou převládat odlišné názory na způsob 

výchovy dětí u prarodičů a rodičů. Výsledky potvrdily, že prarodiče částečně setrvávají 

na  metodách  své  výchovy  z předchozí  generace,  ale  také  významně  si  uvědomují 

současné  odlišnosti  ve  výchově  vnoučat. Odlišnosti  ve  výchově  dětí  velmi  podobně 

uvedli  nejen  prarodiče,  ale  i  rodiče.  Z toho  vyplývá,  že  obě  skupiny  jsou  si  vědomy 

odlišností  výchovy  dětí.  Očekávala  jsem,  že  obě  skupiny  budou  uvádět  jiné  názory  

na způsob výchovy dětí.  

Pokud  mohu  sama  za  sebe  vyjádřit  svůj  názor  na  zjištěné  poznatky  výzkumu,  

vnímám  celý  výzkum  velmi  pozitivně.  Respondenti,  které  se  mi  podařilo  oslovit,  

měli  zájem  o  své  rodiny  a  své  příbuzenské  vztahy.  Nikdo  o  prarodičích  nehovořil 

neuctivě  a  naopak  žádný  z prarodičů  nehovořil  nezdvořile  o  svých  dětech,  

snachách či zetích. Kladla jsem si otázku proč tomu tak je, zda je to tím, že respondenti 

rodiče  měli  převážně  středoškolské  a  vysokoškolské  vzdělání  a  tím  si  uvědomují 

důležitost  harmonické  rodiny.  Převážná  většina  respondentů  ze  strany  rodičů  žije 

v úplných  rodinách,  zda  tomu  bylo  u  prarodičů  jsem  nezjistila.  

Možná  proto  se  ve  výzkumu  odrazil  i  kladný  vztah  k rodině  a  dodržování  rodinných 

hodnot.  
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PŘÍLOHA Č. 1: DOTAZNÍK PRO RODIČE 
 
Vážení rodiče,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká výchovy 

dětí předškolního věku. Nevadí, že již Vaše děti povyrostly, jen si při vyplnění dotazníku 

vždy vzpomeňte,  jaké to bylo, když vaše děti byly v předškolním věku. Tento dotazník 

je  anonymní  a  zjištěné  údaje  využiji  pouze  pro  účely  mé  diplomové  práce  

na Pedagogické  fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Předem děkuji  za vyplnění  tohoto 

dotazníku. 

 

1) Váš věk:  

 

2) Jaké je vaše pohlaví: 

a) muž 

b) žena 

 

3) Žijete ve společné domácnosti se svými rodiči? 

a) ano, s matkou 

b) ano, s otcem 

c) ano, s tchýní 

d) ano, s tchánem 

e) ne 

 

4) Pomáhají nebo pomáhali Vám Vaši rodiče v péči o děti předškolního věku? 

a)ano často 

b) ano někdy 

c) spíše ne   

d) rozhodně ne 
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5) Myslíte si, že máte nebo měli jste velký podíl na výchově svých dětí v předškolním 

věku?  

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

e) nepodílím se 

 

6) Jak vnímáte výchovu svých dětí, kterou uskutečňují prarodiče?  

Uveďte prosím kladné názory na výchovu dětí 

Uveďte prosím záporné názory na výchovu dětí 

 

7) Věnují se prarodiče dětem z důvodu Vaší nepřítomnosti nebo navštěvují vnoučata 

spontánně? 

a) z důvodu nepřítomnosti 

b) navštěvují vnoučata spontánně 

c) nevěnují se vnoučatům vůbec 

 

8) Myslíte si, že Vám Vaše děti budou ve stáří pomáhat? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

9) Častěji se o Vaše děti starají prarodiče z matčiny strany či z otcovy strany? 

a) prarodiče z matčiny strany 

b) prarodiče z otcovy strany 

c) je to v rovnováze 
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10) Myslíte si, že se Vaše výchova v porovnání s generací prarodičů změnila?  

a) ano, uveďte v čem 

b) ne 
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PŘÍLOHA Č. 2: DOTAZNÍK PRO PRARODIČE 

 

Vážení prarodiče,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká výchovy 

dětí předškolního věku. Nevadí, že již Vaši vnuci a vnučky povyrostly, jen si při vyplnění 

dotazníku vždy vzpomeňte, jaké to bylo, když byly v předškolním věku. Tento dotazník 

je  anonymní  a  zjištěné  údaje  využiji  pouze  pro  účely  mé  diplomové  práce  

na Pedagogické  fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Předem děkuji  za vyplnění  tohoto 

dotazníku. 

 

1) Váš věk:  

 

2) Jaké je Vaše pohlaví: 

a) muž 

b) žena 

 

3) Žijete ve společné domácnosti s dětmi? 

a) ano, s dcerou 

b) ano, se synem 

c) ne, ve vlastní domácnosti 

d) ne, v domě pro seniory 

 

4) Pomáháte nebo pomáhali jste při péči o vnoučata předškolního věku? 

a) ano často 

b) ano někdy 

c) spíše ne   

d) rozhodně ne 
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5) Myslíte si, že máte nebo měli jste velký podíl na výchovu vnoučat, která byla 

v předškolním věku? 

f) určitě ano 

g) spíše ano 

h) spíše ne 

i) rozhodně ne 

j) nepodílím se 

 

6) Jak vnímáte nebo jste vnímali výchovu vnoučat jejich rodiči?  

Uveďte prosím kladné názory na výchovu vnoučat 

Uveďte prosím záporné názory na výchovu vnoučat 

 

7)  Uveďte,  jakou  pomoc  nejčastěji  poskytujete  nebo  jste  poskytovali  při  výchově 

vnoučat předškolního věku? (zaškrtněte maximálně tři možnosti) 

a) pomoc s péčí a výchovou  

b) péče o domácnost, v níž vnouče žije (vaření, úklid) 

c) vyzvedávání dětí ze školky 

d) pomoc s péčí o nemocné dítě 

e) příležitostné pohlídání dětí po večerech 

f) nemusím pomáhat s ničím 

 

8)  Věnujete  se  vnoučatům  z důvodu  nepřítomnosti  rodičů  nebo  navštěvujete 

vnoučata spontánně?  

a) z důvodu nepřítomnosti 

b) navštěvuji vnoučata spontánně 

c) nenavštěvuji vnoučata vůbec 
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9) Myslíte si, že Vám Vaše děti budou ve stáří pomáhat nebo Vám už pomáhají? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

10) Převzal(a) jste nějaký způsob výchovy od svých rodičů a mohli jste ho používat i u 

svých vnoučat? Uveďte prosím konkrétní příklady 

 

11) Myslíte si, že se Vaše výchova v porovnání se současnými rodiči změnila? 

a) ano, uveďte v čem 

b) ne 
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PŘÍLOHA Č. 3: Tabulka č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE  

otázka č.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

                                

odpověď  

dotazník č. 1 
a  a  a  a  a  kladný příklad  b  b  a 

v informovanosti a dostupnosti 

literatury o výchově, lepší osvěta 

odpověď  

dotazník č. 2 
a  b  e  a  a  prarodiče rozmazlují  b  b  a  ne 

odpověď  

dotazník č. 3 
a  b  e  b  a  vnímání hodnoty peněz, rozmazlování  b  a  c 

volnost pohybu, pracovitost, vážnost 

vzdělání, úcta ke starším, vnímání 

hodnoty peněz 

odpověď  

dotazník č. 4 
a  b  c  a  a  kladný příklad, šišlání  b  a  b  ne 

odpověď  

dotazník č. 5 
a  b  a  a  b  kladný příklad, trpělivost, rozmazlování  b  b  a 

novější způsob výchovy, výběr hraček 

a literatury, lepší informovanost 

odpověď  

dotazník č. 6 
a  b  c  a  a  kladný příklad  b  b  b  lepší osvěta 

odpověď  

dotazník č. 7 
b  b  e  b  a  kladný příklad  b  b  b  ne 

odpověď  

dotazník č. 8 
b  b  e  a  b 

kladný příklad, odlišně nastavené 

mantinely 
b  b  c  ne 

odpověď  

dotazník č. 9 
b  b  e  a  a 

kladný příklad, jiný vzor , zasahují do 

výchovy 
b  b  a  volnější, dítě je bráno jako partner 

odpověď  

dotazník č. 10 
b  b  e  b  a 

výchova mimo dosah rodičů, 

rozmazlování 
b  a  a  ne 

odpověď  

dotazník č. 11 
b  b  e  c  a  větší zodpovědnost, rozmazlování  b  b  c 

větší svoboda, dříve byla výchova 

drsnější 

odpověď  

dotazník č. 12 
b  b  e  b  b 

životní zkušenosti, kladní příklad, 

rozmazlování 
b  b  a  více se přizpůsobila potřebám dítěte 

odpověď  

dotazník č. 13 
b  b  e  b  a  větší trpělivost, rozmazlování  a  b  a 

více volnosti, děti jsou hrubší a ničeho 

si neváží 

odpověď  

dotazník č. 14 
b  b  e  b  a  životní moudrost, vzpomínky, zkušenosti  a  b  b 

lepší dostupnost materiálů o výchově, 

větší důležitost správné výchovy 

odpověď  

dotazník č. 15 
b  b  a  b  a  více trpělivosti, rozmazlování  b  a  c  více možností, více poznatků 

odpověď  

dotazník č. 16 
b  a  a  c  c 

více trpělivosti, nevyžadují žádné 

povinnosti 
b  b  a 

rychlejší tempo, děti rychleji chápou 

souvislosti 

odpověď  

dotazník č. 17 
c  b  e  c  d  více trpělivosti, rozmazlování  a  c  c 

dříve se rodiče dětem tolik nevěnovali 

a neměli tolik informaci a času 

odpověď  

dotazník č. 18 
c  b  c,d  c  a 

děti vidí problémy při soužití více 

generací, koloběh života, prarodiče jim 

umožňují jiný pohled na život  

c  b  b 
názor dětí hraje významnější roli, lepší 

dostupnost informací 

odpověď  

dotazník č. 19 
c  b  e  c  a 

více trpělivosti, rozmazlování, 

podstrojování sladkostmi 
a  b  b 

děti mají více volnosti, dnešní rodiče 

jsou méně důslední, méně přísní a 

mají na děti méně času 
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odpověď  

dotazník č. 20 
c  b  e  d  a 

smysl pro pořádek a poslušnost, 

rozmazlování 
b  a  a 

děti mají více volnosti a málo 

povinností, dnešní rodiče jsou méně 

důslední, méně přísní a děti jsou 

vedeny k menší úctě a disciplíně 

odpověď  

dotazník č. 21 
c  b  e  a  a  důslednost, více se dětem věnovaly  b  b  a 

dnešní rodiče nejsou důslední a mají 

na své děti málo času 

odpověď  

dotazník č. 22 
c  a  a,b  b  a 

přirozené porozumění starší generaci, 

menší trpělivost s dětmi a rozmazlování 
a,b  b  a 

větší liberálnost výchovy, celkově 

uspěchanost a větší rychlost 

otázka č.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

odpověď  

dotazník č. 23 
c  b  e  c  a 

více si s dětmi hrají, jsou trpělivější, 

rozmazlování 
a  c  b  více volnosti, méně času na děti 

odpověď  

dotazník č. 24 
c  b  e  a  a 

jsou trpělivější, mají více času, 

rozmazlování, zábava u televize 
a  b  a  ne 

odpověď  

dotazník č. 25 
c  b  e  a  a  více trpělivosti  b  a  a  více volnosti 

odpověď  

dotazník č. 26 
c  b  e  b  a 

více trpělivosti, více času, rozmazlování, 

špatné stravovací návyky 
b  b  a 

volnější výchova, rodiče jsou moc 

benevolentní 

odpověď  

dotazník č. 27 
e  b  e  b  a 

úcta ke starším lidem, výchova k 

zodpovědnosti, děti si váží i maličkostí, 

rozmazlování, nerespektování výchovy 

rodičů 

a  a  b 

volnější výchova, respektování 

osobnosti dítěte, neplatí naprostá 

autorita rodičů, kamarádštější vztahy. 

Dětem pak chybí disciplína a úcta ke 

starším lidem 

odpověď  

dotazník č. 28 
e  a  e  c  b  více času, rozmazlování  b  b  c  děti jsou vedeny k větší samostatnosti 

odpověď  

dotazník č. 29 
d  a  d  b  b 

více trpělivosti a důslednosti, 

rozmazlování, podrývání autority rodičů 
b  b  b  větší vzdělanost, otevřenost 

odpověď  

dotazník č. 30 
d  b  e  b  a 

více času, zapojování do aktivit, 

rozmalování, nedůslednost, omlouvání 
a  b  a  otevřenost, větší informovanost 

odpověď  

dotazník č. 31 
f  a  e  c  a  víc času, více trpělivosti, rozmalování  c  b  c 

rychlejší tempo, větší informovanost, 

otevřenější výchova 

odpověď  

dotazník č. 32 
f  b  e  b  b  více času, prostor pro hry  a  a  c  ne 

odpověď  

dotazník č. 33 
f  b  e  a  a 

klidnější jednání, trpělivost, více času, 

nedůslednost, rozmazlování 
b  a  b 

lepší a otevřenější vztah, kamarádský 

přístup, lepší informovanost 

odpověď  

dotazník č. 34 
f  a  e  a  a  vlastní příklad, důslednost, rozmazlování  b  a  b  větší informovanost 
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PŘÍLOHA Č. 4: Tabulka č. 2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO PRARODIČE  

otázka č.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Odpověď  

dotazník č.1 
a  a  c  c  c 

mají více času, děti 

dostanou vše, co chtějí 
c,e  a  c  ne  ne 

Odpověď  

dotazník č.2 
a  b  a  a  a 

osobní příklad, 

maximální závislost, 

netrpělivost 

a,b,c,d  b  b  důslednost 

volnější 

výchova, 

osvěta 

Odpověď  

dotazník č.3 
a  b  a, b  c  c  vše dětem dovolí  e  b  b  ne 

méně času, 

spěch 

Odpověď  

dotazník č.4 
b  b  c  a  a  jsem spokojena  a,b,c,d,e b  a  ne 

více možností, 

lepší 

informovanost 

Odpověď  

dotazník č.5 
b  b  b  d  b  jsem spokojena  e  b  b  ne 

volnější 

výchova 

Odpověď  

dotazník č.6 
c  b  b  b  c 

jsou vzdělanější, 

nedůslední a 

benevolentní 

c,d,e  a  a 

šetrnost, vážení 

si věcí, 

dochvilnost 

ne 

Odpověď  

dotazník č.7 
c  b  a  a  a 

kamarádský přístup, 

otevřenost 
b,c  b  b 

preciznost a 

dochvilnost 
ne 

Odpověď  

dotazník č.8 
c  b  c  a  c 

osobní příklad, 

netrpělivost 
a, b,c,d  b  a 

vedení k 

aktivitám, láska k 

přírodě 

ne 

Odpověď  

dotazník č.9 
c  b  c  b  b 

trpělivost, vedení ke 

sportu 
a  b  b  ne  ne 

Odpověď  

dotazník č.10 
c  b  c  a  a  nedůslednost  a,b,c,d  b  a 

více si s dětmi 

povídají 

volnější 

výchova 

Odpověď  

dotazník č.11 
d  b  c  a  a 

kamarádský přístup, 

dodržování pravidel, 

málo času na děti 

a,d  b  a 

upřímné jednání, 

pravdomluvnost, 

zájmy 

ne 

Odpověď  

dotazník č.12 
d  b  c  a  a 

dodržování pravidel, 

osobní příklad, spěch 
a,d,e  b  c  důslednost 

nedostatek 

času 

Odpověď  

dotazník č.13 
d  b  c  b  b  dostanou vždy, co chtějí  d  b  a  pravdomluvnost  ne 

Odpověď  

dotazník č.14 
e  b  c  b  b 

osobní příklad, 

nedůslednost 
c, d  b  a  ne  ne 

Odpověď  

dotazník č.15 
e  b  d  b  c 

odměňování, 

rozmazlování 
e  b  b 

dochvilnost, 

pravdomluvnost 
ne 

Odpověď  

dotazník č.16 
f  b  c  c  c 

osobní příklad, málo 

času 
e  b  a 

povinnosti např. 

při úklidu 
informovanost 

Odpověď  

dotazník č.17 
f  b  d  b  b  dostanou vždy, co chtějí  a,c,d  b  b 

vysvětlování, 

úcta ke stáří 

více možností, 

lepší 

informovanost, 

cestování 

Odpověď  

dotazník č.18 
f  b  c  a  b 

rodiče jdou osobním 

příkladem, jsou 

nedůslední 

a, b,c,d  b  b 
důslednost, 

pravdomluvnost 

mají na děti 

málo času, více 

možností 
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Odpověď  

dotazník č.24 
c  a  c  b  b 

mají více času, jsou 

informovanější 
a,b, c,d  b  b  pravdomluvnost  svoboda 

Odpověď  

dotazník č.25 
c  b  c  b  a  jsem spokojena  a,c,d  b  b 

respektování 

zájmu dítěte 
více možností 

Odpověď  

dotazník č.26 
d  b  c  a  b  rozmazlování dětí  a,b,c,d  a  a 

vysvětlování, 

povinnosti 

více trpělivosti 

a času 

Odpověď  

dotazník č.27 
d  b  c  b  c  jsem spokojena  a,c,e  b  a 

více 

zodpovědnosti za 

své chování 

ne 

Odpověď  

dotazník č.28 
a  a  a  a  b 

více času na děti, 

nedůslednost 
a,b,c,d  b  a 

pravdomluvnost, 

spolehlivost, 

tolerance, 

upřímnost 

cestování, více 

možností 

Odpověď  

dotazník č.29 
a  b  a  b  a  jsem spokojena  b,c  a  a  ne  ne 

Odpověď  

dotazník č.30 
c  b  c  b  c 

starají se o dítě, jak 

nelépe mohou 
a,d  b  a 

respektování 

zájmu dítěte 
informovanost 

 

 

   

Odpověď  

dotazník č.19 
f  b  c  b  b 

mají  více času, děti 

dostanou vše co chtějí 
a,c,d  a,b  b 

respektování 

zájmu dítěte 

větší 

informovanost, 

více možností 

Odpověď  

dotazník č.20 
f  b  a  a  c  nedůslednost  a,d  b  a 

vysvětlování, 

úcta ke stáří 
větší svoboda 

Odpověď  

dotazník č.21 
d  b  c  a  c 

rozmazlují děti, jsou 

nedůslední 
c,e  a  a  ne  ne 

Odpověď  

dotazník č.22 
d  b  c  b  c 

mají  více času, děti 

dostanou vše co chtějí 
c,e  a  a  ne  ne 

Odpověď  

dotazník č.23 
d  b  c  a  c  rozmazlování dětí  d,e  a  a 

upozorňování na 

správné chování 

mají na děti 

málo času, více 

možností 

otázka č.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
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PŘÍLOHA Č. 5: Tabulka č. 3 Věkové složení seniorů k 31. 12. 2010 

Věk 
Celkový počet 

seniorů 
Z toho muži  Z toho ženy 

Celkový počet 
obyvatel 

10 532 770  5 168 799  5 363 971 

60  149 847 72 046 77 801 
61  144 932 69 035 75 897 
62  148 963 71 033 77 930 
63  153 130 72 097 81 033 
64  146 998 68 481 78 517 
65  117 462 53 693 63 769 
66  121 269 55 386 65 883 
67  116 333 52 653 63 680 
68  101 384 45 523 55 861 
69  95 672 42 445 53 227 
70  92 126 40 674 51 452 
71  79 968 34 325 45 643 
72  75 370 32 028 43 342 
73  69 575 29 195 40 380 
74  66 788 27 286 39 502 
75  65 270 26 446 38 824 
76  63 966 25 430 38 536 
77  62 254 24 375 37 879 
78  62 647 24 018 38 629 
79  59 230 22 048 37 182 
80  56 929 20 554 36 375 
81  50 538 17 998 32 540 
82  46 404 15 901 30 503 
83  41 066 13 590 27 476 
84  37 029 11 839 25 190 
85  32 540 10 040 22 500 
86  28 650 8 297 20 353 
87  24 693 7 025 17 668 
88  20 027 5 367 14 660 
89  15 865 4 148 11 717 
90  11 087 2 836 8 251 
91  7 210 1 837 5 373 
92  3 173 772 2 401 
93  2 440 581 1 859 
94  1 974 427 1 547 
95  1 824 392 1 432 
96  1 740 372 1 368 
97  1 126 245 881 
98  792 152 640 
99  522 116 406 
100+  883 207 676 

Celkový počet 
seniorů 

2 379 696  1 010 913  1 368 783 

 


