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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá generačním posunem postojů žen  

na výchovu vlastních dětí na počátku 21. Století. Cílem této práce je zjistit, jak 

generace dnešních matek reflektuje výchovu svých rodičů, jak reflektuje svou 

vlastní zkušenost s výchovou a zda dochází k nějakému (mezi)generačnímu 

posunu/změnám v tomto přístupu, případně co tento posun/změnu způsobuje a 

ovlivňuje. Cíle dosahuji pomocí kvalitativní analýzy polostrukturovaných 

rozhovorů s ženami – matkami, která vypovídá o tom, že k posunu v těchto 

přístupech skutečně dochází, a že hlavním kritériem tohoto posun je zejména 

reflexe vlastního dětství, reflexe přístupu ze strany svých rodičů a reflexe vztahu 

s rodiči.  
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Abstract 

 

This thesis deals with the generational shift in women's attitudes 

towards the upbringing of their own children in the early 21st century. The aim 

of this thesis is to determine how today's generation of mothers reflects the 

upbringing of their parents, reflection of their own experience with upbringing 

and whether that leads to some inter- generational shift or change within the 

approach itself. Possible causes and influences of shifts  and changes are 

discussed. To achieve this goal a qualitative analysis of semi-structured 

interviews with women - mothers was conducted. The research shows that in fact 

shifts in these approaches actually occur and that the main criterion is a reflection 

of one´s own childhood in particular, reflection of one´s parents and reflection of 

the current relationship with one´s parents. 
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Úvod 

 

K tématu změn v mezigeneračním přenosu výchovy mě přivedla vlastní 

rodinná zkušenost, kdy se moje matka naprosto vymezila vůči výchově své 

matky a zvolila zcela odlišný styl výchovy. Ústředním motivem této diplomové 

práce je tedy prozkoumání, jak ovlivňuje současnou výchovu rodičů jejich 

předchozí výchova, jestli se na ně určitým způsobem přenesla a jak tento 

způsoby výchovy nyní aplikují na své děti. Neméně důležitým motivem je také 

zjištění, co ovlivňuje výchovu rodičů, že modely rodinné výchovy a hodnoty buď 

přenesou, nebo naopak nepřenesou na své děti, popřípadě jaké změny a vymezení 

u tohoto přenosu nastanou. 

V první části celku této práce jsou zpracována teoretická východiska 

směřující na problematiku rodiny a výchovy, druhá, empirická část je poté 

věnována výsledkům výzkumu, který byl proveden pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů s ženami – matkami. Získaná data byla zpracovávána, analyzována a 

interpretována dle zásad kvalitativní metodologie. Hlavními výzkumnými 

otázkami jsou: Jak zkoumaní rodiče reflektují zkušenost s výchovou svých 

rodičů, jak reflektují zkušenost s výchovou svých vlastních dětí? Dochází 

k nějakému mezigeneračnímu posunu či změnám v tomto přístupu, případně co 

tento posun či změny způsobuje a ovlivňuje? 

Teoretickou část rozděluji do dvou hlavních kapitol. První kapitola je 

věnována problematice rodiny a její charakteristiky. Ve stručnosti zde vymezuji 

typy rodin a shrnuji definici rodiny a hlavní funkce rodiny. Jelikož je téma práce 

zaměřeno generačně, věnuji se tématice vývoje tradiční rodiny v rodinu moderní, 

kde se opírám o historicko-sociologická data. V souvislosti s tím považuji za 

důležitou také podkapitolu o srovnání dětství a rodičovství dříve a dnes. A 

vzhledem k empirickému výzkumu, který byl proveden jen s českými rodiči, 

poslední podkapitolu věnuji rodině v českém kontextu, kde pracuji se staršími i 

aktuálními daty ČSÚ a porovnávám je. 
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Druhou kapitolu věnuji tématu výchovy, a protože je samotné téma 

výchovy velice obsáhlé, konkretizuji jej rovnou na téma výchovy dítěte v rodině. 

V prvé řadě se zabývám principy rodinné výchovy, kde se opírám o důležitost 

působení rodiče na dítě v procesu vývoje. Z již zmíněného důvodu generačně 

laděného tématu se v této kapitole také věnuji rodinné výchově v posledních 

staletích, a shrnuji tento vývoj do čtyř období. V návaznosti na tento historicko-

sociální souhrn zde uvádím i přehled výchovy dětí dnes a současné výchovné 

trendy.  

Další částí kapitoly o výchově dítěte v rodině jsou samotné koncepty 

výchovy, které tvoří teoretická východiska pro empirickou část práce. Tyto 

koncepty, které se označují jako tradiční, liberální a demokratický koncept, a 

odráží se ve výsledcích výzkumu. Dalším prvkem, který je pro následující 

výzkumnou část velmi důležitým, jsou výchovné postoje rodičů a výchovné 

prostředky, které zkoumaný mezigenerační přenos formují. Právě o postoji obou 

rodičů v jejich přístupu k výchově dětí pojednávám v podkapitole o roli matky a 

otce v rodině. Nakonec se zde také věnuji tématu samotného generačního 

přenosu stylů výchovy, které uzavírá kapitolu o výchově dítěte v rodině. 

 Ve druhé části celku práce, tedy části empirické, se zabývám analýzou 

polostrukturovaných rozhovorů s matkami, které mají alespoň jedno dítě. 

Vzhledem k tomu, že je většina pečovatelské činnosti zastupována stále 

především ženami, je zadané téma reflektováno prostřednictvím výpovědí matek. 

Vzhledem k podstatě zkoumaného problému jsem pro svůj výzkum zvolila 

kvalitativní metodologii, která umožňuje o zkoumaném jevu získat detailní 

informace, které se v případě kvantitativních metod podchycují obtížně. 

 

Podmínkou pro účast ve výzkumu byla zkušenost matek s výchovou 

vlastních dětí. Rozhovor byl zaměřen na osobní zkušenosti, když byly 

vychovávány vlastními rodiči. Důležitým aspektem výzkumu je samotná reflexe 

a interpretace této osobní zkušenosti rodičů, jak se vůči výchově vlastních rodičů 

vymezují – zda ji přijímají, nebo naopak odmítají. Prvořadým cílem výzkumu je 
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reflexe účastnic výzkumu vlastní zkušenosti - pozice vychovávaného, a 

konfrontace současné situace - pozice vychovávajícího. 

 

Výchova hraje v životě člověka významnou roli, stejně jako způsob, 

jakým je vychováván. Způsob výchovy neovlivňuje jen jeho samého, ale může 

působit i na další generace, ať už si je toho člověk vědom či nikoliv. Cílem této 

diplomové práce tedy je najít odpovědi na otázku, zda existuje mezigenerační 

přenos některých výchovných stylů a v jakých podobách se tyto přenosy či 

změny objevují u současné generace rodičů.  
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1. Rodina 

 

V procesu vývoje jedince je rodina primárním a tím nejdůležitějším 

socializačním činitelem. Nejprve se zde zaměřím na historický vývoj rodiny 

v rodinu současnou a poté definuji rodinu jako pojem. 

1.1 Vývoj tradiční rodiny v rodinu moderní 

Současná rodina ve společnostech našeho kulturního okruhu má svou 

minulost, své dějiny. Než dospěla do své dnešní podoby, musela ujít dlouhou 

cestu, během které prošla významnými proměnami. Jakožto sociální instituce je 

rodina exemplárním příkladem tzv. path depency – „tedy závislosti současného 

stavu na tom, jakými stavy instituce ve své historii prošla“ [Možný 2006: 16]. 

Hned na začátku je třeba zmínit, že proces proměny rodiny se neodehrává 

izolovaně v nějakém vakuu, nýbrž v kontextu celospolečenských změn 

souvisejících s procesem modernizace. Spolu s industrializací, urbanizací, 

sekularizací a dalšími modernizačními procesy tak dochází i k  transformaci 

rodinného života [Giddens 2000, 2003].  

Francouzský sociolog Francoise de Singly sleduje tyto změny v díle 

Sociologie současné rodiny [1999]. Zde přichází s rozdělením dějin současné 

rodiny na dvě období. To první vymezuje od 19. století až do šedesátých let 20. 

století, kdy je dle něj možné sledovat “korelaci mezi vývojem instituce 

manželství a zaměření na interpersonální vztahy”, a kdy je referenční model té 

doby tvořen třemi prvky: “manželská láska, přísná dělba práce mezi mužem a 

ženou a pozornost věnovaná dítěti, jeho zdraví a jeho výchově” [Singly 1999: 

89]. Počátek druhého období pak datuje do šedesátých let 20. století, kdy sílí vlna 

kritiky modelu ženy v domácnosti a snižuje se stabilita manželství.  

Rodina jako instituce byla tedy původně spíše základní výrobní a 

hospodářskou jednotkou. Tradičně rodina existovala v rámci širšího společenství 

složeného z blízkých a vzdálených příbuzných, příslušníků stejného rodu i 

dalších osob (služebnictva). Právě tyto přirozené vazby měly zaručovat ochranu a 
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výchovu dětí, pokud se o ně nemohli postarat jejich vlastní rodiče. Domácnost 

tedy měla také výrazné funkce sociální (zejména při procesu socializace) a byla 

zároveň také místem vzdělávání, kde potomstvo získávalo pracovní a řemeslné 

dovednosti. Členové společnosti prožívali obvykle celý život uvnitř své 

domácnosti. Pro tradiční společnost tak byla charakteristická omezenost celého 

života na vlastní domácnost [Keller, 1995: 45-47]. 

Domácnost tak fungovala jako sociální, ekonomické a hospodářské 

společenství, kde se rodiče příliš emočně ke svým dětem nevázali. Byl to jejich 

způsob ochrany pro případ, že by o dítě přišli, neboť dětí se rodilo sice mnoho, 

ale hodně jich umíralo především díky nedostatečné hygieně. 

Do nástupu novověku platilo, že domácnosti byly odkázány samy na sebe 

a celá společnost na ně byla taktéž odkázána. Vzhledem k historickým funkcím 

rodiny je zřejmé, že hlavním motivem uzavírání tehdejších sňatků byly 

především ekonomické a hospodářské důvody. Existenciální nutnost potom vedla 

k větší soudržnosti těchto sňatků a rodin. [Keller, 1995: 47-49] 

Industriální doba, tedy doba moderní, přináší velký posun od kolektivního 

chápání rodinných hodnot právě směrem k hodnotám individualismu, což je 

spojeno se zdůrazňováním individuálních priorit. Jedinec tak už nenadsazuje 

spokojenost a štěstí rodiny nad své vlastní zájmy. Zvyšující se požadavky  

na štěstí, spokojenost a emocionální stránku se stávají těmi nejdůležitějšími 

aspekty rodinných vztahů [ibid.]. I. Možný [1990], toto nové pojetí setrvání ve 

svazku manželském označuje jako „proces opakované volby“. Klesá hodnota 

dlouholetého manželství, která je nahrazena právě důrazem na individuální štěstí 

a spokojenost obou jedinců tvořící pár. Důsledkem těchto změn je větší křehkost 

nejen lásky manželské, ale rodiny jakožto celku. Orientace na kvalitu vztahů 

spíše než na délku jejich trvání je jedna z příčin, jež vede rodiče k tomu, aby si 

pořizovali méně dětí, kterým chtějí nabídnout lepší a plnější zabezpečení a péči. 

Postupující individualizace má také za následek to, že se jedinci v důležitých 

životních rozhodnutích, k nimž zajisté patří také založení rodiny a početí dětí, 

řídí svými osobními city a preferencemi. Tento citový individualismus, svobodná 
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volba partnera na základě lásky, pevné citové vazby a uzavřenost vůči okolí 

spojená s důrazem na soukromí, přetrvává prakticky až dodnes [Lovasová, 2006: 

21]. 

Právě větší důraz na kvalitu interpersonálních vztahů uvnitř rodiny, které 

francouzský sociolog Francoise de Singly [1999] označuje pojmem 

„privatizace“, a stále patrnější zásahy státu do sféry rodiny označované jako 

„socializace“, jsou dle Singlyho dva nejvýraznější rysy charakterizující proměnu 

rodiny. Tyto změny se dle Singlyho dějí v kontextu demokratizace a 

individualizace rodinného soužití. 

Dle I. Možného [1990] je přechod tradiční rodiny k rodině moderní také 

doprovázen úpadkem patriarchálního uspořádání a přechodem k modelu 

demokratickému, kdy v rodině panuje větší rovnoprávnost, než tomu bylo kdy 

předtím. Několik staletí platící idea „omezeného individualismu pro ženy“, která 

uplatňovala rozdílnou životní filosofii k ženě – „Pokud bude všechno v pořádku 

s rodinou, bude se dařit také mně“, ke které tvořil komplementární mužskou 

filosofii axióm „Pokud bude všechno v pořádku se mnou, bude se dařit dobře 

také rodině“, přestává v polovině dvacátého století platit [Možný 1990: 90]. 

Podstatné novum tak dle I. Možného [1990] je, že základní referenční rámec 

identit už nemusí být tvořen pouze rodinou – orientace jedince na svůj vlastní 

individuální rozvoj, jakožto konečný cíl, je nyní kulturně legitimní pro oba.  

Institut rodiny se však v moderním světě stále proměňuje. Také v naší 

zemi během několika posledních desetiletí dochází k řadě změn. Ruku v ruce se 

zapojením žen do pracovního procesu se otevřela také otázka role muže a ženy  

v rodině, která byla dříve takřka vzorově zodpovězena. Muž byl tradičně tím, 

který rodinu, tedy svoji manželku a potomky, zabezpečoval po finanční a 

materiální stránce tím, že pracoval. Žena měla naopak na starosti péči o děti a o 

chod domácnosti. Jedinci tak přijímali uzavřením manželství svoji poměrně 

pevně danou sociální roli se vším, co se od ní všeobecně očekávalo. Jak uvádí L. 

Lovasová, vstupem ženy na trh práce se však žena vyvázala z podřízenosti 

mužům, na níž byl založen tradiční model patriarchální rodiny. Zároveň tak 
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získala nejen ekonomickou samostatnost, ale také samostatnost osobní a 

společenskou. [Lovasová, 2006: 21] 

Nejvýraznější změnou ve vývoji tradiční rodiny v rodinu moderní je tedy 

především proměna rodiny jakožto významné výrobní ekonomické jednotky 

v instituci, která cílí na vztahy, emoce a potvrzování identity jedince. 

 

1.2 Rodina a její charakteristika  

Nyní se podíváme na charakteristiku rodiny, její typy, definici a funkci. 

1.2.1 Typy rodiny 

Než přejdu k charakteristice rodiny obecně, nejprve v bodech objasním, 

jaké typy rodiny rozlišujeme. Z. Matějček klasifikuje pět typů rodin [Matějček, 

1997]: 

1. Úplná rodina - nukleární rodina, nesezdané páry s dětmi 

2. Neúplná rodina – rodina rozvedená, rodina ovdovělá, rodina pouze s 

jedním rodičem 

3. Širší rodina – zahrnuje více členů, např. prarodiče, strýce, tety a ostatní 

příbuzné 

4. Rodina nebiologická – pěstounská péče, adoptivní děti 

5. Registrované partnerství 

Dále lze rozlišovat typy rodiny podle toho, jak dokáže rodina samostatně 

fungovat. Podle O. Matouška rodin [2003, s. 117 – 121] rozlišujeme: 

1. Funkční rodina 

2. Problémová rodina 

3. Dysfunkční rodina 

4. Afunkční rodina 
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1.2.2 Definice rodiny 

Obecně je rodina považována za nejstarší společenskou instituci, která 

vytváří emocionální klima, formuje interpersonální vztahy, postoje, hodnoty, 

jakož i základy etiky a životního stylu [Průcha a kol., 2003].  Hlavním důvodem 

jejího vzniku je v první řadě potřeba lidí chránit své potomky, vychovávat je a 

připravovat je pro život. Dle L. Baumana je rodina historicky ustálenou formou, 

která podléhá schválení dané společnosti a plní společností určené funkce. 

Vztahy mezi jednotlivými členy rodiny jsou založené na manželství, pokrevním 

příbuzenství či jinak právně upravených vztazích, jakým je např. osvojení dítěte 

[Bauman, in Smutková, 2007]. Podle I. Možného je tradičně za rodinu 

považován manželský pár s dětmi [Možný, 1999], podobně jako je tomu u J. 

Langmeiera [2006], kdy se z manželského páru stává rodina až s narozením 

prvního dítěte. A. Giddens si pod pojmem rodina představuje „skupinu osob 

přímo spjatých příbuzenskými vztahy, jejíž dospělí členové jsou odpovědni  

za výchovu dětí“ [Giddens, 1999: 156]. Rodina podle něj není statickou, nýbrž 

dynamickou sociální institucí, měnící svou velikost, uspořádání, dělbu práce a 

péče, genderové vztahy apod. A proto A. Giddens [2000] označuje rodinu za tzv. 

„skořápkovou instituci“, protože její obal (tedy pojem jako takový) zůstává 

stejný, zatímco obsah se mění. V současnosti se ve společnosti objevují snahy o 

co nejširší vymezení pojmu rodiny tak, aby vyhovoval jakékoli formě soužití 

dvou či více lidí bez závislosti na mezigeneračním faktoru, na přítomnosti dětí 

v tomto soužití, či na jakékoli institucionální vazbě [Ministerstvo, 2004]. 

1.2.3 Funkce rodiny 

Charakteristika rodiny by nebyla úplná, kdybych zde nezmínila také 

základní funkce rodiny. Stejně jako se vyvíjí rodina, vyvíjí se i funkce rodiny, 

které se přizpůsobují požadavkům doby. Mnoho funkcí rodiny si dnes přebírají 

jiné instituce, ta však zůstává nezastupitelnou především v poskytování citové 

podpory a intimity [Singly, 1999]. Rodina ve svém souhrnu zajišťuje a obstarává 
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mnoho činností – „zabezpečuje své členy hmotně, pečuje o zdraví, výživu a 

kulturní návyky svých členů, vytváří specifické socializační a výchovné prostředí 

pro děti, předává jim kulturní dědictví, vštěpuje jim morální postoje, ovlivňuje je, 

usměrňuje, chrání a podporuje“ [Kraus, 2001: 79]. Kromě výše zmíněného plní 

rodina určité funkce i ve vztahu ke společnosti -  jedná se především  

o biologickou a kulturní reprodukci obyvatelstva. Dle R. Čapka je hlavní funkcí 

rodiny právě „reprodukce trvání lidského biologického rodu a výchova 

(socializace) potomstva, přenos kulturních vzorů a zachování kontinuity 

kulturního vývoje“ [Čapek, 2006: 7]. A podle O. Matouška (2003, s. 10 – 12) 

existuje pět základních funkcí, jejichž naplnění je odvislé od společenských 

podmínek a na rodinné struktuře: 

1. Reprodukční 

2. Ekonomicko-hospodářská 

3. Emocionálně-citová 

4. Socializačně-výchovná 

5. Rekreační a relaxační 

Biologicko-reprodukční funkce má význam jak pro společnost jakožto 

celek, tak i pro jedince, kteří rodinu vytváří. Má-li společnost zabezpečit 

perspektivy svého rozvoje, je třeba mít stabilní reprodukční základnu. K tomu je 

zapotřebí, aby se rodilo takové množství dětí, které tyto perspektivy naplní. 

Z tohoto důvodu stát zasahuje do rodiny celou řadou svých sociálních opatření. 

Sociálně-ekonomická funkce - Tato funkce je vnímána z toho pohledu, 

kdy je na rodinu pohlíženo jako na významný prvek v rozvoji ekonomického 

systému společnosti. – je to jakýsi autonomní systém s výraznými prvky 

solidarity. Členové rodiny se v rámci výkonu svého povolání zapojují do výrobní 

a nevýrobní sféry, ale hlavně se rodina jakožto celek stává významným 

spotřebitelem, na kterém je současný trh závislý. 

Socializačně-výchovná funkce – o této funkci hovoříme v souvislosti 

s tím, že rodina je první sociální skupinou učící dítě přizpůsobovat se sociálnímu 
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životu a osvojovat si základní návyky a způsoby chování používané  

ve společnosti (mezi další významné socializační činitele, se kterými se dítě 

postupně setkává, patří například škola, vrstevníci atd.) Socializací v rodině 

mějme na mysli zejména proces působení rodiny na své členy v celém souhrnu 

jevů – sociálních, ekonomických, kulturních, mravních, zdravotních a jiných. 

Ústřední úlohou socializačního procesu je příprava dětí a mladistvých na vstup 

do praktického života, začlenění jedince do společnosti, kdy tento jedinec 

nezůstává pasivní, ale uplatňuje své zájmy a orientace. 

Sociálně-psychologická funkce (emocionální) - prostřednictvím 

rodinného styku se v rámci rodiny vytváří určitá hodnotová a psychická 

atmosféra, která ovlivňuje všechny účastníky rodinné komunikace. Samotná 

příslušnost k určité skupině a pocit sounáležitosti s určitými lidmi, se kterými má 

jedinec možnost se identifikovat, hraje velmi významnou roli. Krom toho vytváří 

každá rodinná komunita specifické sociální klima, ve kterém hraje důležitou roli 

citová složka, utváření a udržování vědomí, že jsem uznáván, akceptován, 

hodnocen. Budování a udržování pozitivního rodinného klimatu je pak jeden 

z náročných, nicméně velmi důležitých úkolů rodiny. Právě emocionální stabilita 

rodiny je základní jistotou, kterou může rodina jedinci poskytnout a citová 

funkce rodiny je pak funkcí, kterou ve své plné míře nemůže žádná jiná sociální 

instituce zastoupit [Kraus, 2001]. Rodina by zkrátka měla dítěti umožnit vyrůstat 

ve vřelém prostředí, ve kterém bude dítě plně akceptováno a přijímáno a bude jej 

považovat za jisté a bezpečné místo, do kterého bezvýhradně patří. 

S přihlédnutím na charakter a zaměření této práce jsou významné zejména 

poslední dvě funkce, tedy socializačně-výchovná a sociálně-psychologická, které 

spolu úzce souvisí. Rodinné prostředí pomáhá uspokojovat potřeby všech jeho 

členů a rovněž vytváří předpoklady pro vstup jedince do společnosti. Rodinné 

prostředí spoluvytváří, jaké schopnosti a dovednosti jsou ceněny a naopak, co je 

považováno za zbytečné [Vágnerová, 2005: 18]. Ačkoliv je rodinné prostředí 

významným zdrojem vlivů formujících jedince, není pro vytváření těchto 

výchovných hodnot zdrojem jediným. 
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1.3 Rodina v českém kontextu 

Pokud se podíváme na čistě české rodinné klima, je nutné podotknout, že 

ho ovlivnil revoluční rok 1989, respektive to, co po něm následovalo. Devadesátá 

léta, znamenaly pro českou rodinu výrazné změny. Po období nulové 

nezaměstnanosti a přidělování bytů, nastalo období, jež otevřelo nové možnosti 

životní volby [Rychtaříková 2001: 16]. Ženy začaly stále významněji vstupovat 

na pracovní trh a dobývat pozice a profese, které jim byly dříve uzavřeny. Měnící 

se zaměstnanost žen výrazně ovlivnila a nabourala tradiční schéma rodiny 

[Čermáková 2000: 98].  

Také se objevil trend zvyšujícího se věku vstupu mužů i žen  

do manželství, který přetrvává doteď. Mladí lidé však odkládají nejen vstup  

do manželství, ale i zakládání rodin. S tím souvisí i rapidní pokles počtu 

narozených dětí, který byl pro devadesátá léta příznačný. K obratu dochází  

na přelomu tisíciletí, kdy opět porodnost kontinuálně stoupá až do roku 2008 – 

od té doby porodnost opět mírně klesá
 
[Český statistický úřad. 2010]. Nutno také 

podotknout, že rok od roku stoupá procentuální podíl narozených dětí mimo 

manželství – zatímco v roce 1989 bylo z celkového počtu živě narozených dětí 

pouze 7,9% mimo manželství, o dvacet let později v roce 2009 to bylo už 38,8% 

[Český statistický úřad. 2010]. 

S tím souvisí i stále sílící trend pluralizace rodinných forem – to je jev, 

který se v naší společnosti objevuje stále častěji a je velmi pravděpodobné, že 

bude docházet k jeho dalšímu rozšiřování. Naši společnost dnes dokonce netvoří 

výhradně nukleární rodiny ale počet lidí, kteří žijí v jiné rodinné formě, se 

zvyšuje. Toto tvrzení dokládá i výzkum ČSÚ, který hovoří o měnící se struktuře 

a velikosti českých domácností, o procentuálním nárůstu neúplných rodin, 

vícečlenných nerodinných domácností a především o nárůstu počtu a podílu 

domácností s jedním členem, což jest dle výsledků tím nejvýraznějším trendem 

[Viz srovnání dat ČSÚ „Vývoj domácností v letech 1970-2001 s důrazem na 

domácnosti jednotlivců“ vs. „Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011“]. 

Také se setkáváme s jevem, kdy přibývá domácností s jedním rodičem a 

domácností jednotlivců. Ve druhém případě se jedná hlavně o mladé muže, 
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neboť osaměle žijící mladé ženy mívají většinou jedno či více dětí, čímž zároveň 

narůstá i počet neúplných rodin. Registrované partnerství pro homosexuální páry 

není v naší společnosti žádné novum avšak společenská debata o tom, zda by tyto 

páry měly mít možnost adoptovat děti a legalizovat tak další formu rodinného 

soužití, stále nemá svůj jednomyslný závěr. A jak ve své studii ukazuje Sokolová 

[2009], jasno v této otázce nemají ani samy lesbické či homosexuální páry. 

Zatímco u první výše zmíněné skupiny se na dané téma vedou alespoň minimální 

společenské diskuze, v případě gay mužů jdou diskuze o reprodukčních a 

otcovských právech zatím zcela mimo jejich zájem, postoje a potřebu, a to i přes 

skutečnost, že daná studie naznačila, že touha po dítěti a rodičovství není těmto 

mužům rozhodně cizí. 

Dle M. Tučka [2000] představuje rodina hlavní oblast, a ve své podstatě i 

zdroj genderových nerovností. Vzhledem k tomu, že je muž na trhu práce 

považován za živitele rodiny, je mu často automaticky přisuzován vyšší plat 

z titulu jeho pohlaví. Tento stereotyp pak vytváří nátlak na muže, aby vydělávali 

co nejvíce, a do jisté míry jim rovněž znemožňuje participaci na chodu 

domácnosti a výchově dětí [Tuček 2000: 66-67]. V evropském srovnání pak M. 

Tuček upozorňuje na zajímavou českou výjimku v rodinném cyklu: co se týče 

zaměstnanosti žen, je u nás vysoký podíl žen pracujících na plný úvazek, zatímco 

v západní Evropě je částečný úvazek, který ženě lépe umožňuje kombinovat 

práci s péčí o děti a o domácnost, poměrně běžný. V období po narození dítěte a 

během předškolního věku pracuje v postkomunistických zemích 50-60% žen na 

plný úvazek a zbytek žen je buď doma, nebo v domácnosti. Oproti tomu 

v západní Evropě je v tomto období 60-70% žen v domácnosti. Vysoký podíl žen 

na pracovním trhu je pro českou společnost poměrně typický a jeho kořeny 

spadají zřejmě do socialistické éry.  
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2. Výchova dítěte v rodině 

 

„Rodičem není ten, kdo dítě počal a porodil, ale i ten, kdo se o dítě řádně 

stará, kdo o ně pečuje a zabezpečuje všechny jeho potřeby, kdo připravuje dítě na 

plný život ve společnosti a uvádí je do ní“ [Švejcar 1975: 221].  

V této kapitole se nejprve zaměřím na vývojový přehled pojetí dětství a 

rodičovství, analyzuji přístupy matky a otce v roli pečujícího vychovatele a 

rozeberu výchovné koncepty a výchovné trendy. Analýzou výchovných trendů se 

dopracuji až k definici mezigeneračního přenosu výchovy, který je hlavním 

mottem této práce. 

2.1 Dětství a rodičovství – dříve a dnes 

Zásadní význam, který dětství pro vývoj jedince má, je dnes brán jako 

zřejmý a neoddiskutovatelný fakt: „je to klíč k celému lidskému životu“ [Dencik 

1989: 155]. Po dlouhá staletí však nebylo dětství posuzováno jako fáze lidského 

života, jíž je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Ve starověku mohl otec své dítě 

zabít či prodat do otroctví, aniž to by bylo bráno jako něco abnormálního. 

Středověk zas dětství nevěnoval víceméně žádnou pozornost, hodnota dítěte 

nebyla brána na zřetel [Švejcar 1975: 221]. Dítě nebylo posuzováno samo za 

sebe, nýbrž jako „nehotový“ či „nedokonalý dospělý“. Jakmile to bylo možné, 

účastnily se děti na chodu domácnosti, odcházely do „služby“ (v 7 - 9 letech), 

nebo se stávaly potenciálními budoucími (leckdy i aktuálními) majiteli rodinného 

věna a jmění, pokračovateli řemesla, což bylo běžné hlavně ve vyšších třídách. 

Kolikrát byly děti pouhým břemenem [Havlík, Koťa 2002: 49-50]. 

K tomuto přístupu přispělo i to, že lidé mívali mnoho dětí, neboť kontrola 

početí víceméně neexistovala. Nekontrolovatelná porodnost mohla být ovlivněna 

odchodem mužů do válek či různými náboženskými rituály. Dle francouzského 

historika P. Ariésiho neměla středověká a raně novověká společnost, až na určité 

výjimky, k dětství žádný vztah. Socializace nepředstavovala pro děti přípravnou 

fázi pro život – ona byla „životem samotným“. Jak uvádí M. Lenderová a K. 
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Rýdl „Ariés prohlásil, že se schopnost vnímat specifika dětství rodila až 

s měšťanskou společností v průběhu 17. století a zesílila ve dvou stoletích 

následujících. Malthusiánství a velké změny, jež přineslo 19. století, připravily 

změny v chování lidí, převrat v mentalitách. Dítě se stalo středem rodiny, bytostí, 

k níž směřují investice všeho druhu: citové, materiální, výchovné, politické. Lze 

říci, že se stalo smyslem lidské existence.“ [Lenderová, Rýdl 2006: 8].  

Zásadní změnou ve vývoji vztahu mezi rodiči a jejich dětmi tak bylo to, že 

došlo k posunu směrem k dítěti. Posunu od chápání dítěte jakožto pasivního a 

prázdného objektu k pojetí novému, jež už vnímá dítě jako aktivního činitele 

sociálního života. A tak zatímco dříve byly děti jakoby vnořeny do rodiny, 

pohled na ně byl pouze skrze rodinu, dnes jsou vnímány a hodnoceny za to, čím 

jsou, a ne za to, čím jednou možná budou [Smart 2001]. Pro A. Giddense [2000] 

spočívá radikální proměna v tom, že se děti staly vzácnějšími. Zároveň se 

proměnil charakter významu a přínosu dětí ve vztahu ke svým rodičům – zatímco 

dříve představovaly děti hlavně ekonomický přínos, postupem času dochází 

k situaci, kdy se pořízení dítěte stává otázkou citových a psychických potřeb 

[Giddens 2000: 79]. 

V průběhu šedesátých let dvacátého století se do Evropy dostávají 

americké liberální názory. Spolu s tím, jak se mění názory na vztahy mezi 

manželi i na rodinné soužití, mění se analogicky i názory na výchovu a postavení 

dítěte v rodině. Pomalu ale jistě tak dochází k posunu v chápání dítěte jako 

středobodu rodiny k situaci, kdy v čele pozornosti stojí pár a jeho potomek. Mezi 

partnery se opouští od hierarchičnosti rodiny a přechází se, jak uvádí Matoušek, 

„… k rovnocennému vztahu mezi mužem a ženou. Akcent se nyní klade na 

harmonické fungování celé rodiny, která by měla umět respektovat individuální 

zvláštnosti.“ [Matoušek 2003: 47]. Větší důraz na vzájemné vztahy a jejich 

kvalitu a intenzitu je pro současnou rodinu typický, proto bychom ji dle F. de 

Singlyho mohli označit jako „vztahovou“.  

Zaměření na osobní vztahy šlo ruku v ruce s jistým zúžením rodiny - k 

němu dochází díky vícero faktorům. Mladé páry se osamostatňují a oddělují od 
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své původní rodiny a chtějí si svou představu o životě a o rodině budovat sami. 

Jejich nezávislost na okruhu příbuzných se zvyšuje. K zúžení rodiny dochází také 

ve smyslu redukce počtu dětí. Mladí lidé tak plánují pořízení potomka mnohem 

pečlivěji a důkladněji, než tomu bylo kdy předtím. Nacházíme se tak 

v začarovaném kruhu: čím méně dětí se rodí, tím jsou vzácnější – čím jsou 

vzácnější, tím větších společenských oprávnění nabývají a tím jsou nákladnější. 

A čím nákladnější děti jsou, tím méně si jich lidé mohou dovolit pořídit – tím 

méně se jich pak rodí [Možný 2006: 238]. Dalo by se říci, že čím vyspělejší naše 

společnost je, tím větší je hodnota dítěte a také péče o něj náročnější. Děti se 

pečlivě plánují, aby jim rodiče mohli věnovat větší pozornost a péči.  

Oproti předchozím obdobím se současná doba staví čelem k problematice 

pečování o děti a jejich zabezpečení. Dle I. Nosála se zvedla vlna pozornosti 

nejen co se týraných, či odložených dětí týče. Tvrdí, že je obecně tento zájem 

veřejnosti o děti důsledkem změny politického systému, emancipace veřejné 

sféry a občanské společnosti po kolapsu socialistického režimu. „Tento zájem 

veřejnosti však svědčí zřejmě také o tom, že dítě a idea ´šťastného dětství´ má 

v dnešní moderní či pozdně moderní české společnosti mimořádnou hodnotu. 

´Šťastné dětství´ zaujímá centrální místo mezi sociálními hodnotami panujícími 

jak ve společnostech pozdně moderního Západu, tak v postsocialistických 

společnostech integrujících se do Evropy.“ [Nosál 2004: 170] I. Nosál také 

podotýká, že dítě a dětství tak získává v sociálním řádu výjimečné místo 

stabilního centra emocionální jistoty a kontinuity identity. [Nosál 2004: 170].  

Samotná investice času a pozornosti (i peněz) do dětí je také výraznou 

změnou od předchozího období. V současnosti je dle I. Nosála dítě jakousi 

perspektivou individuální a sociální kontinuity, která má transcendentální 

charakter neboť uspokojuje touhu rodičů pokračovat ve svém dítěti ať už 

genetickým vkladem, či vkladem láskyplně pečovatelským [Nosál 2004: 171]. 

Ačkoliv se samo dětství stalo sociální hodnotou, narození potomka se i 

přesto dostává do konkurenčního vztahu k dalším hodnotám lidského života. 

Rodičovství, jakožto jedna ze základních potřeb lidí, jejich plného života, je 

v moderním světě stále častěji oslabována a komplikována, zastírána celou řadou 
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dalších potřeb jedince i společnosti [Švejcar 1975: 222]. Přispívá k tomu řada 

faktorů, jako je zmiňovaný individualismus, kdy mladí lidé dnes touží cestovat, 

užívat si, budovat kariéru a děti jsou většinou na programu až později, někdy 

dokonce vůbec. Svou roli hraje též emancipace žen, které se chtějí – tak jako 

muži – realizovat v oblasti práce. Pokud se upnou na budování své kariéry, jen 

těžko se toho vzdávají, a když už se pustí do budování své kariéry, snaží se o to, 

aby nevyšly z oboru. Některé už v raném věku dítěte kombinují práci 

s mateřstvím. Samozřejmě, že tento model neplatí pro všechny dnešní matky. 

Pravdou však je, že podle Národní zprávy o rodině z roku 2004 a mnoha dalších 

empirických výzkumů roste potřeba harmonizace rodiny a zaměstnání. 

„Zvýšením zaměstnanosti žen ve druhé polovině 20. století a nárůstem 

požadavků zaměstnavatelů na výkonnost v posledních letech roste potřeba 

efektivního sladění rodinných a profesních rolí ženy, zatímco pro většinu mužů 

je dilema práce a rodiny i dnes téměř bezproblémové.“ [Ministerstvo, 2004].  

I přes to, že dnes převažuje model se dvěma ekonomicky aktivními rodiči, 

očekává se od žen větší podíl na péči o chod domácnosti, zatímco na mužích leží 

finanční zabezpečení rodiny s případnou výpomocí v zajištění „chodu rodiny“. 

„Navzdory rostoucí individualizaci stále převládá tradiční rozdělení genderových 

rolí v rodině, velkou většinu domácích prací i pečovatelské práce v rodině 

vykonávají stále především (pracující) ženy.“ [Vohlídalová, 2007: 32] Avšak 

někteří autoři poukazují na to, že v současné době se v souvislosti s rostoucí 

mírou individualizace ve vyspělých západních společnostech rozpadají tyto jasné 

modely rodinných rolí muže jako živitele a ženy jako pečovatelky o děti a 

domácnost. Rozdělení sociálních rolí v rodině je v současnosti převážně otázkou 

dohody mezi partnery [Vohlídalová, 2007: 32]. 

Ochota mužů angažovat se v péči o domácnost sice nijak zvlášť nestoupá, 

avšak je třeba podotknout, že jistý pokrok ve vztahu k dítěti ze strany mužů 

opravdu nastal. Muži jsou dnes vůči svým potomkům vnímavější a citlivější, 

rozvíjí se zájem o dítě a celková participace na výchově. K této pozitivní změně 

nedochází bezděčně, nýbrž pod významným tlakem společnosti a zejména žen 
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samotných, které jsou více emancipované a stále méně ochotné plnit nároky 

svých protějšků bez řádné kompenzace. „Žena je dnes schopna nejen se sama 

živit, sama vychovávat dítě, má dokonce možnost sama, pouze s asistencí 

zdravotníků, otěhotnět. Úloha muže v západní rodině je čím dál nejasnější, 

mužovo postavení v rodině je čím dál nejistější “ [Matoušek c.d.: 37]. Tím, že si 

muži uvědomují svou nahraditelnost, jsou mnohdy více ochotní přistoupit na 

určité kompromisy v oblasti péče o domácnost i o rodinu. K měnícímu se 

postavení muže a ženy přispěla rovněž i novelizace zákoníku práce, která u nás 

od 1. ledna 2001 zavádí institut rodičovské dovolené také pro muže. I když je 

procento mužů, kteří tuto možnost využijí, stále velice nízké, je to další 

významný krok na cestě k tomu učinit rodičovství více sdíleným. 

2.2 Role matky a otce v rodině 

Vývoj a proměna sociální instituce rodiny s sebou nese proměnu vztahů 

mezi jejími členy a proměnu rolí, které jednotliví členové v rámci rodiny 

zastávají. Tyto změny se týkají také mateřství a zejména pak otcovství, které je 

stále více proměnlivé a nejasné. V tradičním modelu panovalo jasné vymezení 

mužské a ženské práce v domácnosti, takže vzájemná zastupitelnost podle 

potřeby a situace v rodině nebyla. Zatímco hlavním údělem matky byla starost a 

péče o děti a domácnost, muž se staral (samozřejmě kromě hmotného 

zabezpečení rodiny) zejména o dům a jeho provoz a zajišťoval také předávání 

hodnot z vnějšího světa a přípravu na budoucí povolání [Šmídová 2008].  

Dcery se obecně učí činnostem od svých matek a synové od otců. Úkolem 

socializačního procesu bývá příprava jak na rodinné role, tak i na role ve světě 

práce, což v dnešní době zprostředkovávají náhradní rodinné instituce [Havlík, 

Koťa, 2002]. Pro tradiční rodinu byl typický autoritativní výchovný styl, který 

předpokládá přenos hodnotového systému a představu o dobrém životě z rodičů 

na děti. Otce platil za tzv. „hlavu rodiny“ a autoritu, která se má poslouchat a 

respektovat, a pokud bylo třeba, byl to právě otec, kdo si „sundával pásek 

z kalhot“ a trestal. 
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V druhé polovině dvacátého století provedl I. Možný výzkum českých 

velkoměstských rodin. Výsledky této studie shrnuje ve své knize Moderní rodina 

z roku 1990. Na základě tohoto výzkumu došel k závěru, že základním rodinným 

vztahem je vztah matka – dítě, kde otec je sice důležitou nicméně až třetí 

komponentou. Je to právě matka, s kým se dítě častěji baví o škole, o svých 

kamarádech, o tom, co dělá ve volném čase či jaké má dítě zájmy a koníčky.  Dle 

daného výzkumu si děti s otcem povídají častěji než s matkou pouze o tématech 

sportu a politiky. Rozdíl není veliký, nicméně vezmeme-li v úvahu, jak dlouho 

byl u chlapců tím, kdo otevíral z rodiny dveře do světa profesionálních 

dovedností a veřejných činností právě otec, je to na zamyšlenou.  Děti tak mají 

dle I. Možného k otci mnohem volnější vztah než k matce, což platí nejen 

v raném dětství, ale v průběhu celého života [Možný 1990].  

Současná odborná i laická veřejnost klade důraz na význam zapojení obou 

rodičů do procesu výchovy a péče o potomky. Důležitým prvkem v rodinném 

uspořádání je vzájemná zastupitelnost obou rodičů. Řada odborníků [viz Deutsch 

2001, Pleck 1986, Geiger 1996] upozornila na to, že otec může být 

plnohodnotným pečovatelem a zastoupit ženu v roli primárního pečovatele, i 

když v českém prostředí (a nejen v něm) se zatím stále jedná o spíše výjimečnou 

rodičovskou strategii. Jak však upozorňuje M. Vohlídalová [2007], krom 

genderových stereotypů je velkou překážkou, která mužům brání v tom se více 

zapojit do péče o dítě, práce a jejich vysoká míra identifikace s rolí živitele 

rodiny. Na druhé straně existují muži, kterým se daří propojovat roli živitele 

rodiny s aktivnější participací na výchově a péči o děti i domácnost, tedy propojit 

“staré” s “novým”.  

V této souvislosti hovoří H. Maříková [2009] o „nových” a „starých“, 

„moderních“ a „tradičních“ formách otcovství. „Moderní normativní rámec 

předpokládá citovou blízkost a přítomnost otce společně s jeho zapojením do 

péče o dítě, případně o domácnost. Tradiční normy otcovství silně souvisejí 

s pracovní sférou a s profesionálním rozměrem otcovské identity. Čas, který otec 

tráví výdělečnou prací, je takto nepřímo vnímán jako rodičovský čas“ [Maříková 

2009: 90]. A tak zatímco tradiční otec byl otcem “v zastoupení”, neboť velká část 
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jeho rodičovství byla zprostředkována matkou, moderní otec by měl mít s 

dítětem osobní, přímý a individualizovaný vztah. Z dříve autoritářského otcovství 

se stává otcovství vztahové a dobrovolné. Nová role otce do určité míry závisí na 

procesu vyjednávání a interakce mezi partnery, na matčiných požadavcích a 

očekáváních směrem k otci a na vůli otce zaujmout v rodinném uspořádání své 

místo [Castelain-Meunier 2002: 190]. 

Přestože je v naší společnosti patrná snaha o jakési „překročení” 

tradičních genderových rolí, stále v ní převažuje rodinný model s tradičním 

uspořádáním rodinných rolí a podíl otců, kteří se do péče o děti a domácnost 

zapojují, je ve srovnání s matkami stále velice nízký. Tento fakt potvrzuje i 

výzkum „Rodiče 2005“: Muži pečují jinak než ženy a vykonávají s dětmi jiné 

činnosti než ženy. Na ženách leží zodpovědnost za zabezpečení každodenní péče 

o děti a peče o dítě v době jeho nemoci. Muži se spíše spolupodílejí na 

činnostech spojených s rozvojem dítěte a jeho koníčků, které nejsou 

bezprostředně svázány se všedním každodenním životem. Muži participuji spíše 

na činnostech, které bývají spojeny se staršími a tedy i samostatnějšími dětmi, 

ženy stále nesou zodpovědnost za péči o mladší děti [Vohlídalová, 2007: 40].  

O pečovatelských podobách mužství se začalo zpočátku mluvit v 

souvislosti s dvoukariérovými manželstvími, tedy s rodinami, kde jsou oba 

manželé zaměstnaní a okolnosti je “donutili”, aby péči o děti i domácnost sdíleli. 

Jak již bylo zmíněno výše, muž dokáže nahradit ženu v roli primárního 

pečovatele, respektive nebylo prokázáno, že by toho schopen nebyl. Na tomto 

předpokladu a víře stojí i princip tzv. sdíleného rodičovství (viz „shared 

parenting“). Jeho podstatou je popření víry či předpokladu, že matky jsou za dítě 

více zodpovědné nebo lépe vybavené k péči o něj než muži, tedy odmítnutí víry 

v biologické rozdíly mezi mužskou a ženskou schopností vychovávat. V 

rodinách, kde se rozhodli vzepřít a odolat tlaku konvenčních obrazů mateřství a 

otcovství, je tedy uspořádání rolí jiné, než jak ho běžně známe. Otcové jsou zde 

zapojeni do denní péče o děti stejně tak jako matky. Tito jedinci šli daleko za 

hranice “pouhé pomoci” svým ženám – oni se stávají rovnocennými partnery s 

rovnocennou zodpovědností za rodičovství [Deutsch 2001: 25].  
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Podobně smýšlí i I. Šmídová – “V rodině se muž nestává mužem v 

domácnosti, který si vyměnil role se svou partnerkou, ale připojí se k ní, nikoli 

převezme její roli (…). Změna, která je žádoucí a má proběhnout, by měla být 

přehodnocením existujících modelů rodiny a nově vzniklé modely by měly 

reflektovat nejen rovinu rolí v rodinném životě, ale celou osobnost obou partnerů 

a jejich identitu.“ [Šmídová 2008: 12] 

 V rodinách, kde se praktikuje „sdílená výchova“ („shared parenting“), se 

otec stejně jako matka stává vychovatelem prostřednictvím svého vztahu k dítěti. 

Děti pak snadno zjistí, že otec může uspokojit jejich potřeby stejně tak dobře 

jako matka. Jedná se zejména o dělnickou třídu („working class“), kde si rodiny 

jednak nemohou dovolit platit si hlídání dětí a zároveň nechtějí, aby jejich 

potomky vychovávali cizí lidé. Autorka upozorňuje na zajímavý fakt, že otcové 

z těchto rodin poskytují svým dětem mimořádnou péči, jež zahrnuje i vyloženě 

„mateřské“ úkony, jako krmení, utišování, koupání či uspávání [Deutsch 1999: 

26].  

V případě střední třídy se ukazuje, že rodiče ignorují otázku pohlaví ve 

věci rozhodování o práci a kariéře. Ženy z rodin, kde funguje takovéto „sdílené 

rodičovství“ tak dělají méně kompromisů než ostatní ženy, které často obětují 

svou práci na úkor toho, aby mohly zůstat doma s dítětem. Páry z dělnické třídy 

kde je možnost práce na střídavé směny a kde je zaměstnání, respektive příjem 

obou rodičů nutný, pak většinou nemají jinou možnost, než aby se otcové do 

péče zapojili.  Nutnost dvou příjmů tak paradoxně vede k rovnějšímu sdílení péče 

o děti [Deutsch, 1999]. 

Rodiče, kteří věří v rovnoměrné schopnosti otce i matky, jednají 

způsobem, který toto přesvědčení mění v realitu, což zpětně posiluje jejich víru. 

Schopnost sdíleného rodičovství závisí na tom, do jaké míry je pár schopen 

odmítnout tradiční pojetí genderových rolí a tyto role redefinovat. Rodičovství je 

pak utvářeno prostřednictvím akumulace každodenního jednání a rozhodování ze 

strany rodičů. Páry se v tomto ohledu stávají ne/rovnými díky každodenním 

detailům, jako kdo připravuje dětem snídani, mění pleny, vyzvedává ze školky, 
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učí jezdit na kole, atd. Dle F. Deutche [ibid.] je rozhodování párů v tomto ohledu 

omezené, ne však jednoznačně předurčené prostřednictvím jistých faktorů; jedná 

se o vlivné internalizované obrazy mateřství a otcovství, rodově podmíněné 

sklony (předsudky, zaujetí) v karierní dráze, sociální interakce, které vytrvale 

posilují zprávu (sdělení, poselství), že matky a otcové se mají chovat rozdílně, a 

také kariérní struktura, která má smysl (je pochopitelná) pouze pro muže 

nezatížené péčí o dítě. Tyto faktory pak vytváří kontext, ve kterém rodiče řeší 

rodinné uspořádání.  

Tlak společnosti je velmi silný. Sociální interakce posiluje dominantní 

kulturní obrazy toho, co by matky a otcové měli či naopak neměli dělat a není 

jednoduché se těmto obrazům vzepřít. Páry, které se však rozhodnou pro 

rovnoměrně „sdílené rodičovství“ („equally shared parenting“) od samého 

počátku, odmítají víru v biologické rozdíly mezi mužskou a ženskou schopností 

vychovávat. S odkazem na další autory [Geiger, 1996, Coltrane, 1996] F. 

Deutsch uvádí, že v těchto případech dokážou být muži plnohodnotnými 

vychovateli a ženy zastoupit.  

Modelu tradičního uspořádání rodinných rolí nahrává současná situace na 

českém trhu práce, kdy rodič nemá možnost odejít na částečnou rodičovskou 

dovolenou a nabídka částečných úvazků je velmi omezená. Takovéto nastavení 

rodičům neumožňuje, aby si péči o děti (hlavně o ty ve věku do šesti let) nastavili 

více flexibilně. Výsledkem pak je, že v 80 % případech rodin s dítětem do tří let 

věku má rodina tradiční uspořádání, kdy matka je doma s dětmi a otec chodí do 

práce. S přibývajícím věkem dětí se pracovní pozice partnerů postupně mění 

[CZSO, 2011]. 

Kulturní obraz „dokonalé matky“ naprosto odevzdané svému dítěti a péči 

o něj může být pro mnoho žen frustrující. Součástí tohoto kulturního obrazu je i 

víra ve speciální pouto mezi matkou a dítětem, které dítě nemůže s nikým jiným 

než právě s matkou navázat. Dítě je tak jakoby „připisováno“ matce a všichni 

ostatní jsou pouhými náhradníky. Takovýto obraz pak dle F. Deutsch [2001] 

funguje jako sebenaplňující se proroctví, neboť rodiče věřící v mimořádné 
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schopnosti ženy vychovávat a ve speciální pouto mezi matkou a dítětem pak 

uzpůsobují své životy tak, aby matka mohla být dítěti více k dispozici. Obraz 

otce je oproti tomu poněkud více mlhavý, což souvisí s tím, že se koncept 

otcovství mění a vyvíjí. Sice je stále považován za hlavního živitele rodiny, na 

druhou stranu se od něj stále více očekává zapojení do péče a výchovy. 

V souhrnu se dá říci, že víra v zapojení otce koexistuje s přesvědčením, že 

primárním pečovatelem je matka. 

2.3 Principy rodinné výchovy 

Působení rodičů na dítě v procesu vývoje je zcela zásadní. Oni jsou ti, 

kdož do určité míry utvářejí osobnost dítěte. Avšak je třeba hned na začátku 

podotknout, že se nejedná o jednostranný proces, nýbrž o oboustranné působení 

mezi rodiči a jejich dětmi: „Ve výchově nejde o jednostranné záměrné a 

cílevědomé působení aktivního vychovatele na pasivního vychovávaného, tedy 

dospělého na dítě, ale o vzájemné působení jednoho na druhého“ [Matějček 

1992: 29]. Realita je vskutku taková, že děti jsou ti, kdo ovlivňují náladu a 

chování rodičů, ať už kladně či záporně, a jejich názory a výchovné postupy. 

Aktivními hybateli výchovy jsou proto všichni její účastníci – rodiče i děti. 

Pro rodinnou výchovu je charakteristické, že se v jejím průběhu  

mezi dítětem a jeho vychovateli utváří hluboké a trvalé citové vztahy, v nichž se 

uspokojují základní životně důležité potřeby. Tímto tématem se zabývali J. 

Langmeier a Z. Matějček, kteří na počátku šedesátých let společně vydali 

publikaci Psychická deprivace v dětství [1963]. Předlohou k této práci byly 

nálezy u dětí z dětských domovů, na základě kterých docent Langmeier odvodil 

svou představu základních psychických potřeb, z čehož posléze učinil páteř teorie 

psychické deprivace. J. Langmeier poukázal na to, že vedle potřeb biologických 

(teplo, potrava, ochrana před úrazem, atd.), jejichž naplnění je základním a 

nutným předpokladem k přežití malého dítěte, tu existují i „základní životně 

důležité potřeby psychické, které musí být náležitě a v pravý čas uspokojovány, 

má-li se dítě vyvíjet v osobnost psychicky zdravou a zdatnou“ [Matějček 1994: 

37].  
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Tyto základní psychické potřeby jsou: 

1. Potřeba jistého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů.  

Tímto přívodem se organismu umožní, aby se „naladil“ na žádoucí míru 

aktivity. Člověk pak na jednu stranu není znuděný, na druhou stranu není 

podněty soustavně přetěžovaný. 

2. Potřeba určitého řádu, stálosti a smyslu v podnětech.  

To označujeme jako „smysluplný svět“. Naplněním této potřeby 

umožňujeme, aby se z k nám přicházejících podnětů staly poznatky, zkušenosti a 

pracovní strategie. Kdybychom veškeré okolní dění totiž vnímali pouze jako 

náhodné, vznikl by chaos a ničemu bychom se nemohli naučit. Tato potřeba nám 

tedy umožňuje učení. 

3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tedy vztahů k osobám 

prvotních vychovatelů.  

Uspokojení této potřeby přináší dítěti pocit životní jistoty a je nutnou 

podmínkou pro žádoucí vnitřní uspořádání jeho osobnosti. 

4. Potřeba identity, tedy potřeba společenského uplatnění a hodnoty. 

Z potřebného uspokojení této potřeby vychází zdravé vědomí vlastního já, 

které je dále podmínkou pro osvojení užitečných společenských rolí a stanovení 

hodnotných cílů snažení. 

5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. 

Uspokojení této potřeby dává lidskému životu časové rozpětí - mezi 

otevřeností a uzavřeností osudu, mezi nadějí a beznadějí, mezi životním rozletem 

a zoufalstvím [Matějček 1994: 37-38]. 

V dnešní době existuje mnoho přístupů k rodičovské výchově, které se 

dají čerpat z různých pedagogických příruček. Avšak vždy je třeba si uvědomit, 

že každé dítě je stejně svébytné individuum, a to, co platí pro jedno, nemusí platit 

pro druhé. Nejdůležitějším principem rodinné výchovy je tedy především nutnost 

reagovat individuálně na osobní potřeby a přání dítěte: „Ve výchově je důležité 
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znát dítě a rozumět mu a chovat se ve své vychovatelské životní roli tak, aby to 

odpovídalo jeho sklonům, jeho zájmům, jeho charakteru“ [Matějček 2000: 280]. 

2.4 Rodinná výchova v posledních staletích 

John Locke ve svém díle Několik myšlenek o výchově z roku 1693 

prohlašuje „výchovu dětí za smysl rodinného života.“ Podle M. Lenderové 

[2006] tím položil základy k moderní rodinné výchově a zároveň shrnul to, co 

platilo už po staletí – a sice že rodina byla dříve pro děti jediným 

zprostředkovatelem výchovy, vzdělání i přípravy na život [Lenderová 2006: 

140]. Rodina se snažila vychovávat děti podle zkušenosti svých rodičů a 

prarodičů, kteří sloužili jako jakýsi předobraz, a zároveň vštěpovala dítěti ty 

hodnoty, na kterých sama vyrůstala, a které platily již po generace [Dencik 1989: 

158]. Dítě bylo vychováváno v tradici platící po dlouhé věky, která zaručovala 

předávání „kulturního dědictví“. Výchova tak byla víceméně přípravou na ten 

samý svět, který prožily minulé generace rodičů a prarodičů. Výchovné praktiky 

byly po generace víceméně stejné, neboť cíle výchovy byly podobné, a proto 

byla situace pro vychovávající rodiče v mnohém jednodušší [Langmeier, 

Krejčířová 2006: 321]. 

Velice zajímavou analýzu charakteristiky výchovy provedl J. Langmeier, 

a rozdělil tak posun ve výchově do čtyř období: 

1) Období devatenáctého století bychom mohli označit jako poněkud 

rigorózní. Ústředním zájmem je hlídání mravních zásad a trestání za jejich 

porušení. Zdůrazňována je rodinná hierarchie, rodič má roli přímého 

nadřízeného, což se projevuje i v projevu dětí – všeobecně se doporučuje 

rodičům vykat. Dítě má být vedeno k naprosté poslušnosti a kázni už od velmi 

útlého věku. V případě, že se dopustí přestupku, je na místě ho potrestat. Dle 

tehdejších zvyků bylo třeba děti vést ke střídmosti, skromnosti a kázni. Laskavost 

vůči nim je povolena, ale jen do té míry, dokud respektuje zásady smlouvavého 

postoje k chybám dítěte. Ideálem tehdejší doby tak byla „pevná disciplína, víra v 

Boha a dobrá výživa“ [Matoušek 2003: 91]. 
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2) Na počátku dvacátého století dochází k rozvolňování patriarchální 

struktury. To je doprovázeno měnícím se postavením žen. Nastává prudký pokles 

autoritativnosti ve všech sférách. Poslušnost je stále vyžadována, ale nyní se 

žádá, aby to nebyla poslušnost slepá, nýbrž vědomá, tedy založená na pochopení 

důvodů ze strany dítěte. Použití násilí se ve výchově nedoporučuje, je 

doporučováno jeho omezení na nezbytnou míru. Nic se nemá přehánět – přílišná 

kázeň nebo naopak příliš mnoho volnosti dětem škodí. Dítě má poslouchat 

z přesvědčení, že daný příkaz je pro něj ten nejlepší a nejmoudřejší [Langmeier, 

Krejčířová 2006: 46]. 

3) V  období od dvacátých do padesátých let minulého století, se u nás 

požadavek na poslušnost neprosazuje v takové míře, jako dřív, a ani se proti 

němu nějak významně nebrojí. Vrátil se však zadními vrátky v požadavku  

na naprostý pořádek a pravidelnost v životosprávě. „Nejde tedy už tolik  

o podřizování se druhému (mocnějšímu) člověku, ale o důsledné podřízení se 

pevným pravidlům. Vychovatel má určit program a pak jej s důsledností od dítěte 

vyžadovat.“ [Ibid.: 322]. Dle O. Matouška [2003] se navíc v tomto období 

prosazují zejména zdravotnická hlediska a názor, že výchova má začít již od 

peřinky. Na dítě je pohlíženo jako na „čistého, nepopsaného“ tvora, kterého jest 

třeba vše naučit, avšak žádné zvláštní postupy k rozvíjení intelektu nejsou třeba, 

neboť duševně normální dítě si zvládne najít podněty samo. 

4) Čtvrté období Langmeierova dělení začíná v padesátých letech 

minulého století, kdy se ozývají hlasy, které radí ponechat iniciativu v duševním 

vývoji na dítěti a neužívat násilí, neboť to je ve výchově škodlivé. Dítě je 

autonomní osobnost s vlastními projevy. Vzhledem k tomu, že dítě neumí 

uposlechnout všechny naše příkazy, není vhodné je trestat za každou 

neposlušnost [Langmeier, Krejčířová 2006: 322]. Doporučuje se začít s 

trénováním tělesné čistoty až po prvním roce života. Také se začíná zdůrazňovat 

mateřská a rodičovská láska, a také to, aby dítě zůstávalo v dobré a radostné 

náladě. „Hlavní je, aby dítě navázalo k rodičům dobrý vztah, aby atmosféra celé 

rodiny byla harmonická.“ [Matoušek 2003: 46]. Velmi důležitou změnou je tedy 
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apel na kvalitu vztahu mezi dítětem a rodičem a celkově příznivým rodinným 

klimatem, který je, jak je všeobecně známo, pro zdravý vývoj dítěte 

nepostradatelný. 

V padesátých letech byla česká společnost a názory na výchovu silně 

ovlivněna názory pediatrů i psychologů a pedagogů: „… dětský kolektiv 

v jeslích, vedený školenou pečovatelkou, stimuluje rozvoj dítěte lépe než 

diletantsky vedená péče v rodině; jak by mohla matka vědět, co dítě potřebuje, 

když na to nemá odborné školení?“ [Možný 1999: 155]. I přes to, že se s tímto 

kolektivním způsobem výchovy zdaleka ne všichni ztotožnili, matek, které 

dávaly své děti do jeslí, protože musely do zaměstnání, přibývalo. Záhy se ale 

ukázalo, že jsou pro stát zaměstnané matky velmi malých dětí ekonomicky 

nevýhodné, protože bývají často nemocné a absentují.  

Kompromis se v polovině šedesátých let našel v podobě prodlužující se 

mateřské dovolené. Tento krok ze strany vládní politiky šel ruku v ruce s názory 

pediatrů, pedagogů i psychologů, kteří znovu přicházejí s názorem, že malé dítě 

potřebuje blízkou pečující osobu. V posledních letech se v souvislosti 

s „novými“ společenskými jevy (náhradní rodinná péče) objevily diskuze právě 

nad otázkou, zda pečující osobou musí být výhradně matka. Řada autorů 

[Langmeier, Krejčířová 2006, Šulová 2003] dospívá k názoru, že dítě 

nepotřebuje výhradně matku, ale že přítomnost stabilní blízké pečující osoby je 

pro raný vývoj dítěte nezbytná. Pakliže se tak nestane, může dojít k tzv. reaktivní 

poruše příchylnosti, kdy takovýto jedinec pak může mít celoživotní problém v 

navazování mezilidských vztahů a trpí neukojitelnou potřebou kontaktu.  

Hana Hašková spolu se Stevenem Saxonbergem a Jiřím Mudrákem 

přichází s poznatky na téma „škodlivosti“ vlivu v případě využití zařízení denní 

péče u dětí ve věku do tří let. V jejich společném díle Péče o nejmenší: boření 

mýtů [2012] předkládají empiricky podloženou kritiku mýtů a tvrzení spojených 

s předškolní péčí, které se u nás reprodukují z generace na generaci a které 

blokují případnou reformu rodinné politiky v tom směru, aby se více opírala o 

poznatky současných výzkumů. Jedním z témat jsou již výše zmíněná zařízení 

předškolní péče pro děti do tří let a jejich “negativní” vliv na budoucí vývoj 
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jedince. Výsledky výzkumu nepotvrzují mýtus o nezbytnosti celodenní péče 

matky po dobu do věku tří let dítěte, a ani že teprve potom se dítě stává 

způsobilým k pobytu v nějaké dětské skupině bez přítomnosti rodičů. Navíc dle 

autorů záleží spíše na kvalitě poskytované péče – pokud vezmeme v potaz 

kvalitní jesle s malým poměrem dětí a dospělých, v kterých je dětem poskytnuta 

kvalitní péče ze strany vzdělaných pečovatelek, může být toto prostředí pro 

vývoj dítěte vhodnější než rodina s velkým potenciálem výskytu problémů 

[Hašková a kol. 2002]. V odborných kruzích nepanuje na toto téma jednoznačná 

shoda a o případném „negativním“ účinku jeslí a další podobné výchově 

nerodinného typu se vedou debaty neustále. 

2.5 Výchova dětí dnes a současné trendy 

Změny v názorech na výchovu dětí souvisejí s proměnou celé společnosti, 

s její demokratizací a požadavky na výkon jedince za podmínek rychle se 

rozvíjející průmyslové výroby, ale také s proměnou rodiny a jejích funkcí, 

s novým postavením a přístupem k dětství. Emoční potřeby, které dříve plnilo 

spíše širší společenství, zatímco rodina zajišťovala ekonomickou a politickou 

funkci, jsou dnes uspokojovány právě v prostředí nejužší rodiny. „Rodina se nyní 

stává prostředím, které dává dítěti emoční jistotu, ochranu a oporu v úsilí 

vyrovnat se s požadavky náročného světa. Dětství se stále prodlužuje a 

nepřechází přímo do dospělosti jako dříve, ale dává jedinci čas  

na dlouhé dospívání a plné osobní rozvinutí všech potencí“ [Langmeier, 

Krejčířová 2006: 323].  

Svět, ve kterém žijeme, se mění stále rychleji a naši budoucnost tak činí 

stále méně jistou a předvídatelnou. L. Dencik toto zrychlení označuje jako 

„sociální akceleraci“ nebo též „sociální zrychlení“. Dle něj si dnes můžeme být 

jisti pouze jedinou věcí – tím, že následující generace bude vyrůstat v jiných 

podmínkách, než jaké jsou nastaveny dnes, a proto by nebylo příliš vhodné se ke 

stávajícím výchovným vzorům poutat [Dencik 1989: 158].  

Předávání pevných výchovných vzorů a rad je tak pro další generace 

složitější a komplikovanější, než tomu bylo za dob našich rodičů a prarodičů. 
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Rodiče jsou si stále méně jistí v tom, jak mají své děti vychovávat a toto dilema 

mnohdy jen komplikuje řada ne vždy jednotných podnětů v knihách, časopisech, 

televizi či rozhlasu. Ve srovnání s výchovou autoritativní, která dnes není 

považovaná za „ideál“, ani normu a v tomto smyslu je překonaná, je výchova 

demokratická problematičtější a také vyžaduje pružnější přístup. Děti se vyvíjejí 

rychleji, ale zároveň též nerovnoměrněji, a jsou tak více a více vzdáleny ideálu 

harmonického rozvoje osobnosti [Langmeier, Krejčířová 2006: 323].  

Langmeier [2006] si klade otázku, jak v dnešním světě vychovávat děti 

tak, aby byly splněny dvě základní podmínky: zaprvé očekávání společnosti, že 

jedinec bude konat vše nezbytné k zachování jeho bytí i k dalšímu jejímu rozvoji, 

a zadruhé očekávání jedince, že si najde své místo ve společnosti tak, aby byly 

zachovány podmínky dané pro celé uplatnění a rozvoj všech jeho potencí 

[Langmeier, Krejčířová 2006: 323]. Odpovědi je třeba hledat v tom, co 

charakterizuje samotný svět, ve kterém a pro který mají být děti vychovávány. Je 

to svět, který prochází rychlými změnami a je třeba proto děti vychovávat pro 

svět, který dopředu neznáme, který je a bude mnohem složitější, rozpornější a 

také rozsáhlejší. Je třeba děti vychovávat nejen pro rodinu a pro obec, ale též pro 

nějak uspořádané společenství, ve kterém bude žít životem podstatně odlišným.  

A jak vychovávat děti pro takový svět? Je potřeba si z výchovného 

hlediska uvědomit, že v takovém světě obstojí jen otevření, dostatečně tvořiví, na 

jedné straně kritičtí, ale zároveň snášenliví jedinci. Je třeba vychovávat děti 

k pevným hodnotám, ale i pro porozumění druhým, mnohdy značně odlišným 

lidem. Je třeba, aby dítě přijalo vlastní nezávislost a odpovědnost vyplývající z 

autonomní morálky, která je založena na uznání obecných principů spíše než na 

morálce „diktované“ zvnějška, aby bylo schopno nést odpovědnost za své 

jednání [Langmeier, Krejčířová 2006: 323-324].  

Výchova dětí je tak dnes složitější, než tomu kdy předtím bylo. Role 

rodičů v dnešním světě není vůbec jednoduchá. Obecně platné normy a hodnoty 

užívané ještě ve výchově našich rodičů a prarodičů jako poslušnost, slušnost či 

skromnost, přestávají platit za zdůrazňovaný ideál. Měnící se společenské 

podmínky s sebou nesou i proměnu společenského prostředí, ve kterém rodič 



35 

 

vychovává dítě. Také se mění představy o tom, co je cílem výchovy, neboli co si 

rodiče představují pod heslem „dobře vychované dítě“. Praxe ukazuje, že rodiče 

si dnes přejí vychovat „šťastné, sebevědomé a samostatné dítě“, které se v životě 

umí „dobře prosadit“. [Lacinová, Škrdlíková, 2008: 22-23]. O potřebě 

vychovávat z dnešních dětí sebevědomé, aktivní, ale zároveň i tolerantní jedince, 

kteří se v dnešním světě neztratí, hovoří i B. Kraus a V. Poláčková [2001]. 

Úspěchy tak dle těchto autorů slaví komplexnost a pluralita výchovy s důrazem 

na rozvoj potřeb a zájmů dítěte, jejich autonomie, samostatnosti, aktivity a 

získávání sociálních dovedností [Kraus, Poláčková 2001: 58].  

Výše zmíněný posun ve výchovných hodnotách a ideálech je provázán 

s proměnou podoby vztahů mezi rodiči a dětmi, která je více otevřená až 

„kamarádská“. Ať už však rodič uznává a praktikuje jakékoliv výchovné hodnoty 

a cíle, dítě by se vždy a za všech okolností mělo cítit milované. Význam 

bezpodmínečného přijetí dítěte je v moderní psychologii všeobecně známý a 

uznávaný [viz Novák, Dvořáčková 2008, Lacinová, Škrdlíková 2008].  

2.6 Teoretické koncepty výchovy  

Napříč různými kulturami (resp. všude tam, kde je reprodukce 

institucionalizovaná manželskou rodinou) panuje principiální shoda v tom, že 

každé dítě má nárok na to, aby mu rodiče zajistili základní výživu, ubytování, 

oblečení, zdravotní péči a přístup ke vzdělání – jsou to tzv. teze minimálního 

zaopatření [Možný 1999]. V jednotlivých kulturách se ovšem mohou naopak lišit 

názory na to, co mohou rodiče od svých potomků vyžadovat, k jakým hodnotám 

a jak děti vést [Havlík, Koťa 2002]. Díky souběžnému působení protikladných 

hodnotových systémů však dochází k znejistění rodičů v jejich cílech a metodách 

výchovy. V zásadě můžeme v našem kulturním okruhu rozeznat tyto typy 

rodičovské autonomie:  

1. tradiční koncepce – tato koncepce je některými autory [viz Langmeier, 

Krejčířová 2006, Matějček 2000] označována též jako autoritativní. V zásadě 

můžeme říci, že základem této koncepce je bezpodmínečná poslušnost dítěte a 
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podřízení autoritě rodiče. Dává rodičům právo a povinnost, aby na své děti 

přenášeli svůj hodnotový systém a představu o dobrém životě, přičemž pro to 

mohou volit prostředky, které sami považují za nejvhodnější a mohou také 

omezovat možnost dítěte seznámit se s těmi hodnotami ve společnosti, které oni 

sami neschvalují. Kladem této koncepce je, že posiluje integritu rodiny i kultury. 

Na druhou stranu může vést k předsudkům vůči jiným kulturám či subkulturám a 

k utváření autoritářské osobnosti neschopné se samostatně a nezávisle 

rozhodovat [Možný 1999: 133-134].  

Z. Matějček [2000] diferencuje detailněji pojem autority, když říká: “To 

není jenom panování jednoho nad druhým, převaha silnějšího nad slabším, 

chytřejšího nad hloupějším, velkého nad malým – autorita je (a má být 

především) převahou zralejšího a vyspělejšího, který tomu mladšímu a teprve 

vyspívajícímu poskytuje ochranu, oporu a vedení.” [Matějček 2000: 279]. Vztah 

dítěte k dospělému má být vztahem důvěry k tomu, kdo je zkušenější, vyspělejší, 

kdo ví a zná, k tomu, kdo dodává jistotu místo toho, aby vzbuzoval strach.  

Pokud rodič pojme autoritativní vedení tak, že cílem je jen slepá 

poslušnost a vzbuzení strachu u dítěte, má to dle Matějčka [2000] trojí negativní 

následky: “U dětí citlivých, jemných, úzkostného založení vyvolává útlum, 

odevzdanost a často i nejrůznější neurotické potíže. U dětí s ´tvrdšími´ 

povahovými rysy naopak vyvolává aktivní odpor, vzpouru schválnosti, 

pomstychtivé tendence.” [ibid.: 279]. Typickými projevy takového vzdoru u 

chlapců je pak třeba „útěk do světa“, u dívek to může být „útěk do riskantního 

milostného vztahu“. Třetí možností negativního projevu nevhodně pojaté 

autoritativní výchovy je případ, kdy se dítě nevzdává ani nebouří, ale samo si 

z tvrdého obklíčení hledá vlastní cestu ven. Tato cesta k uspokojování potřeb 

samostatnosti a svobody však bohužel většinou prochází nečestnou oklikou – 

prostřednictvím různých lstí a lží. Pokud se však jedná o autoritativní vedení, 

které vymezuje dítěti jasné ale zároveň dostatečně volné hranice, které vnáší do 

života dítěte řád a které dává dítěti oporu a jistotu, pak může být toto vedení 

obzvláště pro citlivé či úzkostné děti nápomocné [ibid.].  
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2. liberální koncepce – tato koncepce oproti té tradiční (autoritativní) 

naopak klade důraz na ponechání co největší volnosti bez omezení na dítěti a 

předpokládá, že rodiče nebudou své dítě pokud možno vůbec ovlivňovat ve volbě 

hodnot a při utváření představy dobrého života. Nechávají na něm, ať si samo 

vybere, co pro něj bude nejlepší. Výhodou této koncepce je, že otevírá sociální 

dynamiku, na druhé straně rozvolňuje rodinné vztahy a zeslabuje mezigenerační 

porozumění [Možný 1999: 133-134]. Nevýhodou je to, že nechápe potřebu 

nastavení hranic dítěte jakožto předpokladu pocitu bezpečí. Pokud se dítě 

nenaučí znát své hranice, neumí pak nastavit limity a rozpoznat meze 

pro chování jeho samotného vůči druhým lidem a naopak pro chování druhých 

vůči jeho osobě. Také se ukazuje, že děti, které mají přehnanou volnost a vše se 

podřizuje jejich „blahu“ a přáním, se mnohdy necítí milované [Výchovné styly, 

2012]. Pokud rodiče při výchově nenastavují dítěti zřetelné hranice, mohou být 

pro dítě různé životní situace nejasné, nečitelné a může se pak v těchto situacích 

ztrácet a cítit se nejisté, zmatené (viz koncepce tradiční). Bezbřehá volnost tak 

pro dítě neznamená větší štěstí, ale naopak větší nestálost, nespokojenost, 

zmatenost, která je jim spíše znesnadňuje jejich orientaci v okolním světě 

[Matějček 2000]. 

3. demokratická koncepce – (modernější modifikace tradičního pojetí) 

předpokládá povinnost dětí držet se hodnot rodičů, ale zároveň v rodině otevírá 

prostor pro diskuzi o jiných hodnotách. Důraz je kladen na to, aby děti povinnost 

držet se hodnot rodičů internalizovali jako vlastní volbu [Možný 1999: 133-134]. 

Demokratickou koncepci můžeme považovat za jakousi střední cestu mezi 

oběma výše zmíněnými výchovnými koncepcemi, kdy na jedné straně jsou dítěti 

jasně dané hranice a mantinely, v kterých se má pohybovat, ale na straně druhé je 

dítěti ponechána svoboda při rozhodování o sobě, přičemž dítě se zde učí nést 

zodpovědnost za své chování [Langmeier, Krejčířová 2006]. 

4. umírněně liberální koncepce – tato koncepce rodičům přiznává právo 

usilovat o předání své představy dobra a správného života, avšak v přiměřeném 
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věku podporuje, aby se dítě seznámilo i s dalšími hodnotovými koncepcemi, a to 

bez omezení [Možný 1999: 133-134].  

Různí odborníci na výchovu mají různé způsoby vymezení přístupů 

k výchově, které se od výše zmíněné typologie liší více [Čáp, 1996] či méně 

[Matějček 2000, Langmeier, Krejčířová, 2006, Průcha a kol. 2003]. Společným 

jmenovatelem všem autorů je shoda v názoru, že přístup k výchově v určité 

rodině není možné jednoznačně přiřadit do vyhraněného typu, neboť jen 

málokteré dítě je vychováváno jedním výchovným stylem všemi svými 

vychovateli. Jednou postupuje rodič autoritativně, jindy liberálně, velké rozdíly 

mohou být mezi otcem a matkou v jedné rodině apod., čímž dochází 

k vzájemnému překrývání těchto přístup. 

2.6.1 Výchovné postoje rodičů 

Praktický postoj rodičů k výchově dětí není něčím, co se utváří ze dne na 

den. Tvoří se ve složitém vývojovém procesu, který souvisí s celým vývojem 

osobnosti vychovatele od jeho dětství. Každý z nás si ze svého dětství nese 

určitou paměť, která ho předem – ať už více či méně, kladně či záporně – 

ovlivňuje v jeho přístupu k rodičovství. Někteří rodiče při výchově svých 

potomků mohou kopírovat výchovný styl svých rodičů, jiní se ve výchově 

naopak snaží od svých vychovatelů odlišit a záměrně praktikují jiný výchovný 

styl. [Matějček 2000]. 

V procesu utváření výchovných postojů spolupůsobí řada faktorů, jakými 

např. jsou: „… vlastní zkušenosti z dětství, vztah k vlastním rodičům a ostatním 

vychovatelům, dosavadní citový a psychosociální vývoj, inteligence a vzdělání, 

osobní systém hodnot a ideálů, ale i všechny konflikty, napětí a úzkosti, jimiž ve 

svém vztahu k dítěti vychovatel provází“ [Matějček 1992: 60]. Krom toho se na 

volbě výchovného přístupu podílejí také společenské podmínky ve smyslu 

ekonomické situace nebo kulturní tradice. Styl vedení v kontextu výchovy tak 

nemusí být vždy zcela neměnný a stabilní. Modelovou situací změny chování 

rodičů k dětem může být například výrazná proměna ekonomické situace rodiny 

v záporném směru (ztráta zaměstnání jednoho či dokonce obou rodičů), spor 
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mezi manželi při rozvodu nebo konflikt v důsledku uzavření nového manželství 

jednoho z rodičů, kdy dítě nového partnera svého rodiče nepřijme [Cáhlíková 

2010]. V krajních případech může takováto změna výchovného přístupu vést až 

k takovým projevům dítěte jako je útěk z domu, těžké konflikty s okolím, 

krádeže atd. 

Výše uvedené přístupy k výchově jsou vyjádřením celkového způsobu 

výchovy. V procesu výchovy a přístupu k ní můžeme ještě uvést další dělení, a to 

na záměrnou a funkční (spontánní) výchovu: 

A) záměrná výchova je charakterizována jakožto záměrné působení 

vychovatele na vychovávaného s předpokladem, že vychovatel má na zřeteli 

určitý výchovný cíl, ke kterému chce dospět. Na cestě k tomuto cíli užívá 

postupů (výchovných prostředků), které považuje za optimální – jsou to odměny 

a tresty různého druhu. Tento typ cílevědomé a promyšleně řízené výchovy dítěte 

je nutný k tomu, aby si dítě osvojilo jisté vědomosti, návyky, dovednosti a 

mravní hodnoty přiměřené svému věku. Je základem práce učitele ve škole, 

avšak bez záměrné výchovy se neobejdeme ani v rodinách.  

B) spontánní (funkční) výchova. Vedle záměrného působení nabývá dítě 

řadu vědomostí a postojů také z dalších, vědomě neřízených činností ostatních 

lidí v rodině i mimo ni. Způsob společného soužití všech členů rodiny pak 

významně ovlivňuje osobnostní vývoj dítěte, přičemž rodič mnohdy používá 

jistých způsobů chování, které pro dítě představují odměnu nebo trest, aniž by to 

tak rodič vnímal. Klasická pedagogika by tento způsob utváření osobnosti dítěte 

za výchovu zřejmě nepovažovala. Uvážíme-li však, že mezi záměrným a 

bezděčným ovlivňováním dítěte je plynulý přechod a že právě nezáměrné nebo i 

ty nechtěné vlivy jsou pro vývoj dítěte důležité, budeme pak ochotnější je do 

výchovy v rodině také zahrnout. Prostřednictvím každodenní rodinné interakce a 

určitých vzorců této interakce je dítě ve svém vývoji významnou měrou 

ovlivňováno. Toto ovlivňování však není jednostranné, nýbrž dochází 

k vzájemnému působení, kdy i dítě působí na své rodiče a oni se tak mění – 

v tomto pojetí pak můžeme výchovu definovat jakožto „proces vzájemného 
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působení (interakce) toho, kdo něčemu učí, a toho, kdo se tím sám učí“ 

[Langmeier, Krajčířová, 1998: 248]. Ačkoli se toto pojetí výchovy může zdát 

příliš široké, je třeba si uvědomit, že osobnost dítěte se utváří mnohem více tím, 

co rodiče dělají a jak se k dítěti i k ostatním členům rodiny chovají, než tím, co 

dítěti záměrně přikazují, zakazují a co ho záměrně učí [ibid.]. 

2.6.2 Výchovné prostředky 

Na cestě k výchovnému cíli užívá vychovatel výchovných prostředků, 

které mohou být různé a často dochází k jejich vzájemné kombinaci a prolínání. 

Nejčastěji se jedná o působení odměn a trestů, jejichž význam ve výchově je od 

věků zřejmě stále tentýž, jen se v různých dobách jedno či druhé více či méně 

uplatňuje, praktikuje, hlásá a zdůrazňuje. V obojím případě platí, že 

odměnou/trestem není to, co si rodiče pro dítě vymysleli, nýbrž to, co dítě jako 

odměnu/trest vnímá a prožívá [Matějček 1994]. Výchovnými prostředky jsou: 

1. Odměny 

2. Tresty 

3. Výchova vzorem 

4. Výchova vysvětlením 

Obecně jsou odměny považovány za účinnější prostředky a ve výchově 

by jich mělo být užíváno více než trestů. Odměnami přitom rozumíme nejen ty 

hmotné, tj. např. nová hračka, bonbón, ale především ty sociální, tj. např. 

pochvala, uznání, pohlazení, projevení zájmu nebo i umožnění nějaké pro dítě 

zajímavé činnosti. Pokud jsme v poskytování odměn po žádoucím chování 

důslední, zpravidla pak tohoto chování dosahujeme rychleji.  

Stejně tak jako odměny mají i tresty různé podoby, ať už se jedná např. o 

tresty tělesné, pokárání, okřiknutí, pohrůžka, zákaz nějaké činnosti, ale na druhé 

straně může být trestem i jasný signál nezájmu či chvíle ignorování. Za jistých 

podmínek jsou tresty ve výchově nutné a mohou být významným pozitivním 

činitelem. Trest např. pomáhá dětem rychleji pochopit, co je a co není správné. 

Usnadňuje potlačení nežádoucího chování, což se efektivně projeví zejména 
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v nebezpečných a naléhavých situacích, kdy se jedná o bezpečnost dítěte. 

Trestáním je však potřeba šetřit, neboť může mít negativní následky. Může např. 

navodit příliš silné emoční reakce (úzkost, strach), což jest špatná základna pro 

jakékoliv učení. Je-li trest příliš silný a častý, vede to k tomu, že se dítě vyhýbá 

trestající osobě, čímž se narušuje dobrý vztah dítěte k vychovateli – vztah, který 

by měl být nejdůležitějším základem dobré výchovy [Langmeier, Krejčířová, 

1998]. Bez součinnosti s odměnou není trest sám o sobě výchovným prvkem. 

Vždy, když je dítě trestáno, je třeba, aby vědělo, co udělalo špatně. Na straně 

druhé ale potřebuje za správně vykonanou reakci odměnit. Je proto vhodné, aby 

si rodiči vytvořili dostatečnou zásobu hlavně odměn a také kritiky vůči dítěti. 

Především však pro malé děti je nutné volit pouze jemné formy trestů. Specifický 

problém představují fyzické tresty. Dnes jsou obecně fyzické tresty odsuzovány, 

ačkoliv bývá mnoho dětí bita, ponižována nebo dokonce týrána. Je důležité 

poznamenat, že pokud se rodič rozhodne dítě potrestat, mělo by k tomu dojít 

bezprostředně po nežádoucím chování a trest by měl být přiměřený provinění 

dítěte.  

Dalším výchovným prostředkem je výchova vzorem opírající se o tvrzení 

Komenského, který si byl vědom toho, že děti mají přirozenou schopnost vše 

napodobovat. Velký význam učení pozorováním neboli učení nápodobou 

potvrdila v moderní psychologii rovněž řada autorů. Zároveň je však prokázané, 

že působivost vzoru může být různá a že některým formám chování se dětí učí 

snáze – např. účinnější jsou úspěšné a přitažlivé vzory, zároveň ale platí, že 

sledování filmů s agresivní tematikou vede k následnému zvýšení agresivity i u 

dětí. 

Výchova vysvětlením se uplatňuje již u předškolních dětí, kdy se jim 

jednoduchým způsobem vysvětlí, proč se něco má nebo nemá dělat. Čím je pak 

dítě starší, tím více je důležité používat právě tuto výchovnou taktiku. Své o tom 

napsal i J. Čáp [1993]: “Explicitní způsob výchovy přesvědčování spočívá v tom, 

že uvedeme fakta, důvody a také z nich odvodíme závěr: je správné se chovat tak 

a tak. Při implicitním postupu ponecháváme odvození závěru na 

přesvědčovaném, umožňujeme mu samostatné myšlení a rozhodování. Implicitní 
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postup je vhodný pro osoby zralejší a zkušenější v té oblasti, o které 

přesvědčujeme.“ [Čáp, 1993: 319]. Na základě analýzy podal Hoffman [1970, in 

Langmeier, Krejčířová 1998] přehled 17 studií sledujících vztah mezi různými 

ukazateli morálního vývoje dítěte a výchovnými praktikami rodičů. Výsledky 

ukázaly, že „výchova založená na moci (na příkazech a zákazech, odměnách a 

trestech) brzdí vývoj morálního usuzování a jednání, zatímco vysvětlení vývoji 

na vyšší stupeň pomáhá“ [Langmeier, Krejčířová, 1998: 254]. Další studie 

nicméně prokázaly, že záleží také na způsobu vysvětlení, na tom, zda vysvětlení 

podává matka či otec a řadě dalších proměnných. Mezi další výchovné 

prostředky a metody, které nebyly výše zmíněny, pak J. Čáp [1996] řadí kladení 

požadavků a kontrola jejich plnění, pochvaly a napomínání, přesvědčování, 

využití vlivu malé skupiny, činností atd. 

Při výchově se setkáváme také se škodlivými styly výchovy, které jsou 

pro vývoj dítěte nevhodné: 

1. Výchova rozmazlující – rodiče vyhovují a plní každé přání dítěte, 

projevuje se až „opičí“ láskou 

2. Výchova zavrhující – otevřeně nebo častěji nepřímo dávají rodiče svým 

chováním dítěti najevo city odmítání a nesouhlasu 

3. Výchova nadměrně ochraňující či nadměrně starostlivá – rodiče ve 

snaze chránit svého potomka před jakýmkoliv rizikem překračují hranice, kde již 

brání postupnému v získávání dovedností nezbytných právě pro účelné zvládání 

rizikových situací 

4. Výchova perfekcionistická – rodiče vyvíjí na dítě tlak přehnanou 

snahou po dokonalosti, perfektních výkonech nejen doma, ale i ve škole, sportu 

atd. Na dítě jsou kladeny nepřiměřeně vysoké požadavky, které není schopno 

vzhledem k věku a k individuálním vlastnostem splnit. 
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5. Výchova zanedbávající, týrající, znevažující, deprivující – v případě 

užití tohoto stylu výchovy dochází k ohrožení vývoje dítěte. [Langmeier, 

Krejčířová 1998]. 

V otázce rodinné výchovy hraje důležitou roli také hodnotový systém 

rodičů. Ten se zpravidla zakládá na hodnotách preferovaných v orientačních 

rodinách obou vychovatelů, popřípadě na jiných zkušenostech získaných 

v dosavadním životě. Tyto hodnoty jsou v různých rodinách odlišné, i když jistou 

měrou odpovídají hierarchii hodnot platné v celé společnosti nebo v některé její 

vrstvě. Problém nastává ve chvíli, kdy se hodnotový systém rodiny výrazně liší 

od hodnot uznávaných většinou lidí daného společenství – příkladem mohou být 

rodiny s nízkou sociokulturní úrovní, kde mravní zásady jsou v rozporu 

s mravními postoji či právními předpisy dané společnosti. Avšak i v rodinách 

s dobrou sociokulturní úrovní mohou vyvstat závažné obtíže v případě, kdy 

hodnoty obou rodičů jsou výrazně odlišné a na dítě jsou pak kladeny vzájemně 

neslučitelné požadavky [Langmeier, Krejčířová, 1998: 248-249]. Rodiče by tak 

měli usilovat o stav vzájemné komplementarity, vzájemně se doplňovat, avšak 

nikdy nejít ve výchově proti sobě, neboť takové vedení dětí jet pro všechny 

zúčastněné velmi obtížné. 

2.6.3 Důslednost a komunikace v rodině 

Neméně důležitým prvkem výchovy je důslednost. Mnohem častěji než 

samotné trestání a odměňování se v odborné literatuře zdůrazňuje právě 

důslednost ve výchově. Důsledná výchova se odlišuje od výchovy přísné, a 

přináší daleko více prospěchu pro dítě, než si rodiče vůbec představují. 

Důslednost pojímaná laskavým způsobem však nese i jistou nevýhodu, a ta 

dopadá na samotné rodiče. Takto pojímaná důslednost přináší pozitivní výsledky 

ve výchově dětí, avšak představuje zátěž pro rodiče, kteří musí absolutně 

dodržovat své sliby.  

Opačným efektem je nedůslednost ve výchově, která může být vnímána 

dítětem jako určitý druh nezájmu, především pak v době dospívání. [Verešová, 

M., Hušvétyová, J., 2005]. Může tak vzniknout sebeodmítání u dítěte, snížená 
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sebeúcta, či jiné deviantní chování. Důslednost by neměla být zaměňována 

s přílišnou přísností či dokonce pedanstvím. Zmíněná laskavost ve spojení 

s důsledností je nejvhodnější způsob rodičovského působení. Obecně je 

dokázáno, že pozitivní působení na dítě prostřednictvím povzbuzení, podpory, 

pochval a odměn je mnohem účinnější než negativní výchova.  

Druhým důležitým hlediskem ve výchově je také komunikace, protože 

většina teoretických modelů a konceptů týkající se rodiny obsahuje zdůraznění 

komunikace a interakce v rodině. V otázkách komunikace mezi jednotlivými 

členy rodiny by měl na prvním místě převládat vzájemný respekt. Každý člen by 

měl za své vlastní myšlenky, pocity a chování být plně zodpovědný. Každý by 

měl mít dostatek prostoru pro vyjádření vlastního názoru, a všechny názory by 

měly být brány v potaz. Pokud mezi členy vzniká jakýkoli konflikt díky 

nedorozumění, situace by měla vyústit v navržení vhodných řešení konfliktní 

situace. Nikdo z rodiny by neměl vystupovat jako mluvčí za druhé. Případné 

nesrovnalosti by se měly řešit kooperací a nemělo by docházet k obviňování se 

navzájem. Pokud děti chtějí vyjádřit svou nezávislost a vůli, toto prosazování by 

mělo probíhat harmonicky, nikoliv agresivně. Rodiče by si měli zachovávat svou 

vůdčí roli, ale měli by zároveň povzbuzovat děti ke svým vlastním rozhodnutím. 

[Sobotková, 2004]. 

Podle výzkumů zaměřené na komunikaci v rodině je podstatné, jak spolu 

komunikují rodiče. Jejich komunikace je důležitá, aby se vyvinul zdravý 

komunikační vzor. Další výzkumy zdůrazňují, že pro komunikaci mezi dětmi a 

rodiči má největší význam průběh interakcí mezi matkou a dítětem. [Sobotková, 

2004]. Prostřednictvím komunikace se realizuje veškeré soužití v rodině, a proto 

má svůj důležitý význam pro plně funkční rodinu právě z tohoto důvodu. 

Komunikace je každodenní součástí rodiny, proto se jí přikládá ve všech 

modelech a teoriích tak velký význam. I. Sobotková [2004] ve své studii uvádí, 

že komunikace v rodině patří k podstatným procesům, tvoří celkovou atmosféru 

v rodině a je důležitá při řešení problémů či při plánování nějakých změn. 

Otevřená a přímá komunikace může protektivně sloužit v rámci rodiny. Naopak 
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nejasná či narušená komunikace umocňuje případné nežádoucí vlivy rizik a 

stresů.  

2.7 Generační přenos stylů výchovy 

Výchovný styl a výchovné postoje rodičů k dětem se vytváří ve složitém 

vývojovém procesu souvisejícím se samotným vývojem osobnosti rodiče. V 

celém procesu působí zkušenosti rodiče z jeho dětství, vztah k jeho rodičům a 

ostatním spoluvychovatelům, dosavadní emocionální vývoj, inteligence, vzdělání 

a hodnotová orientace. [Kimplová, 2008: 23]. Generační, či mezigenerační 

přenos výchovy je přenos určitého výchovného jevu (jak pozitivního tak 

negativního) z jedné generace na druhou [Hartl a Hartlová, 2010: 456]. Můžeme 

spíše hovořit o mezigeneračním učení než o generačním přenosu.  

Mezigenerační výchova tak může být záměrná i nezáměrná. M. 

Rabušicová upozorňuje, že u mezigeneračního přenosu výchovy se předpokládá 

důraz spíše na nezáměrné učení v širších souvislostech. Přenos výchovy lze tedy 

zařadit jak do kategorie vědomé, tak nevědomé výchovy [Rabušicová, 

Kamanová, a Pevná, 2011]. Mezigenerační přenos výchovy je víceméně určitý 

proces předávání zkušeností, znalostí, dovedností, názorů a hodnot mezi 

generacemi. Vzájemná interakce je klíčovým faktorem tohoto přenosu, nejen 

onen informační přenos [Rabušicová, Kamanová, a Pevná, 2011: 31, 91]. 

Z celé řady výzkumů, které se zabývaly mezigenerační návazností 

rodičovství, vyplynulo, že rodiče mají tendenci používat podobné výchovné 

strategie, jako používali jejich rodiče. Ukázalo se, že ti, kteří prošli klidnou a 

přívětivou výchovou v dětství, mají stejně vstřícný přístup i ke svým dětem. 

[Chen a Kaplan, 2001: 17 - 18]. Nejpatrnější mezigenerační přenos se ukazuje 

v případě rodičů, v jejichž dětství došlo k zanedbávání péče či k týrání. Ten 

rodič, který se stal v dětství obětí zneužívání, se mnohem snadněji stává sám 

agresorem.  

Výchova v rodině má své specifické cíle, metody a zásady, prostředky a 

postupy, avšak stejně mají rodiče tendenci vychovávat své děti intuitivně než 

záměrně. Často při tom právě uplatňují výchovné styly, s nimiž se setkávali ve 
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své rodině jako děti [Hlásná et al., 2006: 76]. Pokud jedinec vyrůstá v bezpečném 

rodinném zázemí a má i dnes dobrý vztah s rodiči, přebírá tento původní 

výchovný styl naprosto přirozeně. Podle I. Jungwirthové může problém nastat, 

pokud se výrazně liší původní rodina otce a matky [Jungwirthová, 2009: 167]. 

Dle J. Čápa se v případě špatných zkušeností z dětství snaží rodiče naopak 

vychovávat své děti odlišným způsobem, než jakým byli sami vychováváni [Čáp, 

1996: 168 – 169]. 
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3. Výzkumné šetření 

 

Empirická část byla realizována pomocí polostrukturovaných rozhovorů 

s matkami, které mají alespoň jedno dítě. Cílem těchto rozhovorů bylo zjistit, jak 

tyto matky reflektují zkušenost s výchovou svých rodičů, jak reflektují zkušenost 

s výchovou svých vlastních dětí a zda dochází k nějakému (mezi)generačnímu 

posunu/změnám v tomto přístupu, případně co tento posun/změnu způsobuje a 

ovlivňuje. 

 

3.1. Zvolený typ výzkumu 

Vzhledem k podstatě zkoumaného problému jsem pro svůj výzkum zvolila 

kvalitativní metodologii, která umožňuje získat o zkoumaném jevu detailní 

informace, které se v případě kvantitních metod podchycují obtížně. [Strauss, 

Corbinová 1999: 11], stejně jako umožňuje porozumět významům, jež lidé 

udílejí svému jednání v každodenním životě [Disman 2008]. 

 

3.2. Výzkumný vzorek 

V úplných rodinách je výchova dítěte výsledkem vzájemné interakce 

působení (nejen, ale za standardních okolností zejména) matky i otce. Avšak 

vzhledem k tomu, že většina pečovatelské práce v rodině zůstává stále především 

na ženách [srov. např. Vohlídalová M. 2007], je dané téma reflektováno 

prostřednictvím výpovědí žen – matek.  

Kritéria pro zařazení do výzkumného souboru byla následující: 

Ženy, které: 

- jsou vdané nebo žijí v trvalém svazku s manželem/partnerem, který je zároveň 

otcem jejích dětí 

- mají alespoň jedno dítě studující na druhém stupni základní školy (tímto 

požadavkem byla zajištěna “přítomnost” matek ve shodné/obdobné fázi životní 

dráhy) 
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Výzkumný vzorek tvořilo celkem osm matek. Zhruba polovina tohoto vzorku 

byla získána prostřednictvím kladné reakce na otevřený dopis matkám, který byl 

rozdán žákům sedmých a osmých tříd základní školy. Druhá polovinu vzorku 

byla získána z řad známých a následně pak technikou snow-ball. Všechny matky, 

které se výzkumu účastnily, bydlí ve městě, pochází z úplných rodin a i dnes 

tvoří úplnou rodinu. Žádná z matek není rozvedená, všechny jsou vdané za otce 

svých dětí, se kterým zároveň žijí.  

Z důvodu zachování anonymity nejen samotných matek, ale i dalších 

figurujících osob zmíněných v rozhovorech, byla všechna uváděná jména 

změněna. 

Oslovené participantky: 

Paní Dana (SOÚ, 49 let, dvě dcery ve věku 14 a 30 let) 

Paní Lenka (VŠ, 43 let, dcera 21 let, syn 14 let, dcera 11 let) 

Paní Petra (VŠ, 38 let, dva synové ve věku 12 a 10 let) 

Paní Aneta (VŠ, 40 let, dvojčata syn a dcera ve věku 13 let, dcera 12 let) 

Paní Hanka (SOÚ, 37 let, dva synové ve věku 17 a 13 let) 

Paní Šárka (VŠ, 42 let, dva synové ve věku 15 a 6 let) 

Paní Lucie (SOÚ, 38 let, syn 13 let, dcera 10 let) 

Paní Michaela (SOÚ, 38 let, tři synové ve věku 11 let, 7 let a 20 měsíců) 

 

3.3. Výzkumná technika  

Vzhledem k tomu, že rozhovor je jedním z výzkumných nástrojů, který 

umožňuje zkoumat postoje, názory a životní zkušenosti druhých lidí, byl pro účel 

výzkumu této diplomové práce zvolen právě polostrukturovaný rozhovor.  

Rozhovor se odehrával dle preferencí participantek buď na neutrální půdě 

(kavárna) nebo v jejich domácnosti. V druhém případě byl vždy zajištěn klid a 

soukromí a u rozhovoru nebyly přítomny další osoby. Rozhovor byl nahráván s 

tím, že na jeho začátku byla participantka vždy požádána o souhlas s jeho 

nahráním a následnou analýzou pro účel výzkumu diplomové práce. 
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3.4. Struktura rozhovoru 

Celý rozhovor byl strukturován do dvou základních částí. V té první byly 

kladeny otázky týkající se výchovy v prokreační rodině matky, v druhé části byly 

otázky zaměřeny na výchovu v orientační rodině matky. V obou částech byla 

stanovena základní osnova, resp. hlavní okruhy dotazovaných témat se 

zaměřením na obecný přístup k výchově, tzn. na co je ve výchově kladen důraz, 

jaké má matka stanovené výchovné cíle, jaký styl ve výchově používá. Dále pak 

jaké jsou v rodině mezi dětmi a rodiči vztahy, preferované hodnoty ve výchově, 

zapojení otce do výchovy či rozdělení rolí v domácnosti atd. Konkrétní otázky 

byly v průběhu rozhovoru volně formulovány a modifikovány v závislosti na 

“logice” odpovědí a průběhu interakce mezi danou participantkou a mnou coby 

výzkumnicí. V rozhovorech byly použity otevřené otázky, které umožňují 

minimalizovat nezbytnou redukci zjišťovaných informací [Disman 2008]. 

Zjišťovány byly i relevantní socio-demografické údaje týkající se dané 

participantky výzkumu, tj. nejvyšší dosažené vzdělání, počet dětí a věk. 
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4. Metodologický postup zpracování dat 

 

Pro účely analýzy této diplomové práce jsem se inspirovala kvalitativní 

metodou zakotvené teorie, kterou její autoři definují jako teorii induktivně 

odvozenou ze zkoumání jevu, který reprezentuje. To jinými slovy znamená, že 

„je odhalena, vytvořena a prozatímně ověřena systematickým shromažďováním 

údajů o zkoumaném jevu a analýzou těchto údajů. Proto se shromažďování 

údajů, jejich analýza a teorie vzájemně doplňují. Nezačínáme teorií, kterou 

bychom následně ověřovali.“ [Strauss, Corbinová 1999: 14].) Induktivní 

charakter této metody umožňuje dospět na základě systematického zkoumání 

údajů a za použití pomocných technik k obecnějším závěrům a zjištěním.  

Vzhledem k velikosti výzkumného vzorku je nutné podotknout, že se jednalo 

spíše o inspiraci touto analytickou metodou a jejími postupy, v rámci které jsem 

se snažila dospět k obecnějším pojmům, vymezit vztahy mezi kategoriemi, abych 

vytvořila explanační model pro mnou zkoumaný jev. 

Celá analýza byla rozdělena do třech základních kroků, v průběhu kterých 

byly získané údaje rozebrány, konceptualizovány a posléze opět složeny novým 

způsobem, čímž dochází k tvorbě nové teorie [ibid.].  

V prvním kroku analýzy probíhalo otevřené kódování. Podstatou tohoto 

postupu je označování a kategorizace pojmů na základě pečlivého studia údajů.  

V tomto kroku provádíme rozbor textu větu po větě a jednotlivým jevům – 

samostatným případům, myšlenkám a událostem – přiřazujeme jména. Protože se 

v průběhu výzkumu mohou vyskytnout desítky až stovky pojmů, je třeba je 

seskupit systémem podobné s podobnými. „Jakmile jsme v údajích identifikovali 

určité jevy, můžeme pojmy seskupovat kolem nich. Tím snížíme počet objektů, 

s nimiž budeme muset pracovat. Proces seskupování pojmů, které se zdají 

příslušet stejnému jevu, nazýváme kategorizace.“ [ibid.: 45]. 



51 

 

 Vzhledem k tomu, že se jednalo o práci s velkým množství získaných dat, 

rozhodla jsem se pro kódování v programu Atlas.ti
1
. Tento program nabízí svým 

uživatelům snadnou orientaci a zpětné dohledávání výroků participantek. Data 

byla kódována řádek za řádkem. Po okódování prvního rozhovoru jsem díky 

velmi podrobnému označování dospěla k celkovému počtu 142 kódů. 

S nabývající zkušenostmi jsem však některé kódy redukovala, přeskupovala a 

sdružovala tak, abych dospěla k obecnějším pojmům. Tyto pojmy pak byly na 

základě jejich podobnosti a významu sdružovány do kategorií.  Jako praktické se 

při kódování ukázalo označování „I“ kódy, kdy participantka hovořila o své 

vlastní prokreační rodině výchově, a „II“ byly naopak označovány kódy, kdy 

participantka hovořila o ve své orientační rodině. Toto rozdělení umožnilo lepší 

přehlednost. 

 V druhém kroku analýzy bylo provedeno axiální kódování. Tento přístup 

Strauss a Corbinová definují jako „Soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po 

otevřeném kódování znovu uspořádány novým způsobem, prostřednictvím 

vytváření spojení mezi kategoriemi. To se činí v duchu kódovacího paradigmatu, 

které zahrnuje podmiňující vlivy, kontext, strategie jednání a interakce a 

následky.“ [ibid.: 70]. Zatímco v otevřeném kódování byl text rozložen na 

jednotlivé významové jednotky, v axiálním kódování jsou tyto jednotky opět 

složeny dohromady, a to pomocí vytváření spojení mezi kategorií a jejími 

subkategoriemi. Pro konkrétní představu představuji ukázku vzniklého 

paradigmatického modelu i s příklady zastoupených subkategorií. 

 

JEV: Generační přenos ve výchově 

PŘÍČINNÉ PODMÍNKY:  

- (pozitivní/negativní) reflexe vlastního dětství 

II. charakteristika vlastního dětství 

II. reflexe vztahu s rodiči 

                                              
1
 Jako návod na práci v tomto programu posloužila diplomová práce Lucie Buhajové „Ověření 

využitelnosti softwaru ATLAS.ti pro literární vědu“. Dostupné z 

<https://theses.cz/id/wons81/?furl=%2Fid%2Fwons81%2F;lang=en > 
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II. preferované hodnoty rodičů při výchově 

II. přístup rodičů k dítěti (výchova rodičů) 

II. angažovanost matky a otce v péči o děti  

II. rozdělení rolí v domácnosti 

II. postava matky 

II. postava otce 

II. reflexe výchovy rodičů 

- (Pozitivní/negativní) reflexe vztahu s rodiči  

II. vztah s matkou 

II. vztah s otcem 

- absence jiného výchovného modelu ( učení nápodobou)  

- reflexe výchovy rodičů v rodině matky a otce a výsledná interakce obou modelů, 

vzájemné prolínání 

II. orientační rodina matky 

II. orientační rodina otce 

II. orientační rodina a její vliv na osobnost dítěte 

II. rozdělení rolí v domácnosti 

- výsledná interakce obou modelů, vzájemné prolínání 

I. ne/shodnost matky a otce v otázce výchovy 

KONTEXT:  

- hodnotový systém obou vychovatelů  

I. hodnotový systém matky  

I. hodnotový systém otce  
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I. spektrum životních orientací 

- hodnotový systém (charakteristika) doby (dříve vs. dnes) 

I. rozdílnost výchovy dříve a dnes – jiná doba 

I. charakterizování současné společnosti 

- sebepojetí/sebereflexe matky 

I. sebereflexe vlastní výchovy a přístupu k dítěti 

I. sebereflexe vlastních chyb ve výchově 

- reflexe osobnosti dítěte  

I. charakteristika osobnosti dítěte 

- představa matky o rodině vs. realita 

I. ne/plánovanost dítěte  

- víra (pouze v jednom případě) 

I. křesťanská víra a její hodnoty 

INTERVENUJÍCÍ PODMÍNKY: 

- akceptace/neakceptace výchovného stylu rodičů 

II. pozitivní/negativní hodnocení přístupu rodičů 

- angažovanost rodičů v péči o děti i o domácnost aneb „jak to chodí u nás doma“ 

I. rozdělení rolí v péči v rodině 

I. angažovanost otce/matky, když byly děti malé 

- zaměstnání rodičů  

I. zaměstnání matky 

I. zaměstnání otce 

- zdroje výchovných rad  

I. zdroje výchovných rad 
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STRATEGIE JEDNÁNÍ:  

- použití stejných/jiných/opačných výchovných praktik ( přístup k výchově) 

I. přejímání výchovného modelu 

I. vymezování se vůči vlastním rodičům 

I. opakování chyb/pozitiv výchovy rodičů 

I. preferované a zdůrazňované aspekty výchovy 

NÁSLEDKY: 

- míra spokojenosti s praktikovaným výchovným stylem   

I. spokojenost s výchovou 

- vztah rodičů s dětmi 

I. reflexe vztahů rodičů k dětem 

I. otevřenost a důvěra ve vzájemném vztahu rodič - dítě 

- zpětná vazba od dětí  

I. blízkost dětí k rodičům 

I. zpětná vazba od dětí 

 

Je vhodné podotknout, že i přes to, že se jedná o rozdílné analytické 

postupy, kroky otevřeného a axiálního kódování neprobíhají zcela odděleně, 

nýbrž podle potřeby výzkumníka dochází k vzájemnému přecházení mezi nimi 

[Strauss, Corbinová 1999]. 

 Poslední fází tohoto výzkumu byla - na základě zjištěných vztahů a 

souvislostí mezi jednotlivými kategoriemi – tvorba explanačního modelu a 

interpretace zjištěných skutečností.  

Z uskutečněných rozhovorů vyplynulo, že matky můžeme v zásadě 

rozdělit do třech hlavních skupin, a to na základě jejich vymezování a přejímání 
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výchovného vzoru od svých rodičů - tedy na základě jejich mezigeneračního 

přenosu či posunu ve výchově.  

Z uskutečněných rozhovorů v první fázi vyplynulo, že matky lze v zásadě 

rozdělit do třech hlavních skupin, a to na základě jejich vymezování a přijímání 

výchovného vzoru svých rodičů, kde na jedné straně stojí matky, které se velmi 

vymezují a na opačném pólu stojí matky, které až na několik výjimek přijímají, 

neboli schvalují, výchovu svých rodičů. Mezi těmito dvěma póly jsou pak matky, 

které jsou kombinací obou výše zmíněných skupin, tedy ty, které některé aspekty 

výchovy svých rodičů přijímají a jiné zase odmítají, neboli se vůči nim vymezují. 

Nicméně se však ukázalo, že to, že se některé matky vůči výchově svých rodičů 

vymezují, ještě neznamená, že ji nepřejímají.
2
 Tedy že i když některé aspekty 

výchovy svých rodičů neschvalují, není to nutná podmínka toho, aby tyto aspekty 

dnes samy nepoužívaly. Z tohoto důvodu vymezuji na základě mezigeneračního 

přenosu a posunu ve výchově vzniklé skupiny matek následovně: 

 

a) matky, které přejímají výchovné postupy svých rodičů 

b) matky, které se vymezují ale zároveň i přejímají některé výchovné 

postupy svých rodičů 

c) matky, které se vymezují vůči výchově svých rodičů 

 

a) matky, které přejímají výchovné postupy svých rodičů 

Z výzkumného vzorku reprezentují tuto skupinu dvě matky – paní Aneta a 

Hanka, které z daného vzorku participantek z výchovy svých rodičů přejímají 

nejvíce a samy dnes ve srovnání se svými rodiči hovoří o tom, že vychovávají 

hodně podobně.  

Tyto matky mají řadu společných rysů – obě matky přejímají velkou část 

hodnotového systému svých rodičů, vztahy a celkové emoční klima v rodině je 

v obou případech spíše pozitivní, obě kladou důraz – stejně tak jako jejich rodiče 

                                              
2
 Na tomto místě je vhodné vymezit rozdílnosti v chápání významů slov „přijímat“ a „přejímat“. Zatímco 

význam prvního pojmu je pro účely této práce chápán jako „schvalovat“, význam druhého slova je 

chápán spíše jako „přebírat“. 
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- na velmi aktivní zapojení dětí do péče o domácnost. Obě matky rovněž 

vypověděly, že mají na dětství hezké vzpomínky. 

 

„Tím, že u nás to funguje, že ta rodina je jako široká, my jsme se vždycky 

scházeli, tak to jsou jako hezký věci, na to se hezky vzpomíná.“ (Aneta) 

 

„My jsme měli pěkný dětství.“(Hanka) 

 

Ať už své vzory hodnotí jakkoli, obě matky jsou si plně vědomy toho, že 

jsou ve své výchově a přístupu k dětem velmi ovlivněny vzory ze svého dětství. 

 

„Ale myslím,že hodně fungujou vzory, který mám z dětství.“ (Aneta)  

 

„Jo, prostě jsou situace, kdy se přistihnu, že no jo no, to je přesně jak naše 

mamka.“ (Hanka) 

 

 Zatímco v případě paní Anety převažují pozitivní vzpomínky spojené 

s dětstvím a s výchovou svých rodičů, kterou dodnes uznává a sama řadu prvků z 

ní vědomě přebírá a praktikuje, v případě paní Hanky je tomu jinak – i přes to, že 

řadu aspektů výchovy svých rodičů (zejména matky, otec byl velmi často pryč) 

kritizuje a vzpomíná na to, jak jí ty či oné věci vadily, je si zároveň naprosto 

vědoma toho, že tyto prvky přebírá a ve své výchově užívá.  

Období dětství reflektují obě participantky spíše kladně i přes to, že obě 

matky musely v tomto období čelit nepříjemným a poměrně závažným 

problémům ve své rodině (psychické problémy rodičů – v případě paní Anety se 

jednalo o otce, v případě paní Hanky o matku) 

Společným pojítkem obou matek je vymezení své původní rodiny, kde se 

v obou případech jednalo o rodiny s pozicí otce jakožto hlavního (nikoliv však 

jediného) živitele rodiny s tím, že o děti a o domácnost se starala hlavně jejich 

matka. Zajímavá je role otce – zatímco v případě paní Anety byl tím přísným 

rodičem otec, v případě paní Hanky byla tou přísnou právě matka. 
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„U nás se výhradně asi starala maminka.(…) Tatínek byl ten přísný, který 

zasáhnul, když se mu něco nelíbilo.“(Aneta) 

„Ta autorita?“ (LN) 

„Ta autorita. Ale jako o nás se starala asi víc jako maminka, no.“ (Aneta)  

 

„A to si myslím nesu z domu, protože já u rodičů taky, u nás všechno řešila 

mamka. Když jsme chtěli někam jít, tak za mamkou. Taťka byl takovej ten hodnej, 

takovej ten, že by povolil, jo. A to se teda, to je i u nás, jo.“ (Hanka) 

 

Z reflektivní výpovědi paní Hanky je možné usuzovat, že v otázce 

rozdělení rolí v rodině přejala model své rodiny téměř beze změn – otec je 

hlavním živitelem, ale „hlavou“ rodiny, tím „generálem“, který vše řídí a na vše 

dohlíží, je stejně tak jako v její orientační rodině, matka.  Starost a péče o 

domácnost i děti je pro ni – stejně jako pro její matku – samozřejmostí. 

 

„No a mě stavěj do role toho rába, kterej tady prostě tak jako drží, ale přitom 

vztahově máme jakoby hezkej vztah. Oni vědí, co maj mít hotový, nehotový. Takže, když 

přijdu a není to hotový, tak já pak začnu štěkat, že jo. Oni pak už mě maj plný, no. Ale 

kdybych to nedělala, tak tady panuje taková ta pohoda, nic by se nedělo, asi by tady 

shnili pánové.“   

„… u mě to spočívá nejdřív navařit a pak si sednout třeba k pletení nebo 

k něčemu ručnímu, když mám šití, že jo.“(Hanka) 

 

Zajímavou skutečností – jak již bylo výše zmíněno – je to, že participantka 

Hanka ve své výchově vědomě (někdy záměrně někdy nezáměrně) užívá a 

praktikuje i (ale nejen) to, co sama ve svém dětství neměla ráda či přímo 

„nesnášela“. Situace je tedy taková, že paní Hanka řadu prvků výchovného 

přístupu svých rodičů (zejména matky jakožto hlavního vychovatele) kritizuje. 

Na druhou stranu je dnes sama užívá, čímž v jejím přístupu vzniká jistý rozpor. 

Vzhledem k tomu, že primárním kritériem pro rozdělení matek do skupin nebyla 

kritika či souhlas s přístupem svých rodičů, ale spíše reálné přebírání nebo 
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naopak praktikování jiného přístupu, rozhodla jsem se tuto matku zařadit právě 

do této skupiny. 

 

„V neděli jsme uklízeli teda společně, prostě muselo se dopoledne uklidit nebo 

v sobotu dopoledne. Jsem to vždycky jako dítě nenáviděla, ale zavedla jsem to taky. 

Protože vždycky studio Kamarád, všichni jsme se chtěli dívat…“ (Hanka) 

 

Kromě úklidu participantka Hanka mluví i o dalších aktivitách, které jako 

dítě neměla ráda a rodiče ji k nim nutili, ale ve své výchově to přebírá (viz př. 

společná práce na zahradě, procházky). Vzpomínky na své dětství má spojené 

zejména se sportem, se závody a s tréninky krasobruslení, což zpětně hodnotí 

jako velkou dřinu. I dnes však volný čas jejích synů vyplňují zejména nějaké 

kroužky a koníčky.   

V případě participantky Anety došlo v otázce nastavení a rozdělení rolí 

v rodině k jinému posunu. Na rozdíl od své orientační rodiny, kde péče a 

výchova dětí byla doménou spíše matky, ona dnes spolu se svým manželem 

praktikuje to, pro co F. M. Deutsch [2001] užívá pojem „sdílené rodičovství“ 

(equally shared parenting) – tedy že se společně s manželem rovnoměrně podílejí 

na péči o děti i o domácnost. Toto nastavení a veliké zapojení otce do péče o 

rodinu si matka velmi chválí, umožnilo jí například částečné zapojení do 

pracovního procesu v době, kdy nejmladší dceři byly dva roky. 

 

„… prostě jako odmalička byl u všeho, co se s dětmi dělo. (…) A Deniska (LN: 

změněno jméno dítěte) byla pak díky tomu hodně s tatínkem vlastně, což. Sem se vždycky 

smála, že bude dřív říkat bagr než máma.“ 

„ Jako ideální jako třeba, co jsem zažila já, protože jsem ten model zažila, je to, 

když se na tý péči podílí ten otec s tou matkou. Když se dokážou prostě přizpůsobit ty 

pracovní doby prostě tak, aby s dětma mohli bejt oba dva. Ten táta do tý rodiny patří 

stejně jako ta máma.“ 

„ Můj manžel je ten otec, který se hodně zapojuje do chodu rodiny. V podstatě 

bych řekla, že ta péče o děti a o domácnost, že to máme tak jako nějak rozdělený docela. 

“ (Aneta) 
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I přes to, že je participantka Aneta z města, má své dětství a jeho 

vzpomínky na něj spojené zejména se širší rodinou, s prací, s venkovem a 

s přírodou, neboť víkendy trávila společně celá rodina u příbuzných na venkově, 

kde všichni pracovali a starali se o zvířata. Díky této zkušenosti si sama vytvořila 

kladný vztah k práci a stejně jako její rodiče i ona dnes předává tuto hodnotu 

svým dětem a výchovu prací bere jako důležitou součást svého přístupu 

k výchově.  

 

„Jo, proto vždycky říkám, že co mě naši dali do života, hrozně důležitý je, že 

prostě mě nevadí práce. (…) Takže naše děti musejí doma veškerý práce prostě 

pomáhat. (…) To bych řekla, že je jako docela důležitá hodnota, no.  

 „To určitě“ (LN) 

„ Aby se tý práce neštítily.“(Aneta) 

 

Participantka Aneta si je dále vědoma toho, že z výchovy obou svých 

rodičů přebrala občasnou přehnanou kritičnost vůči svým dětem či jisté 

mentorování ve stylu „Vidíš, já jsem ti to říkal/a.“ – ale jak podotýká, v případě 

mentorování má tyto tendence i řada jiných rodičů. 

V otázce přístupu rodičů k dětem participantka Aneta reflektuje svou 

matku jako přirozenou autoritu, zatímco otec měl občasné sklony až 

k autoritářství. Měla sice jasně dané hranice, na druhou stranu jí byl ponechán 

prostor pro vlastní rozhodování. Výchova jejích rodičů má spíše autoritativní 

charakter, u otce hraničící s autoritářstvím, avšak ze strany matky se objevují i 

demokratické prvky právě v možnosti volby a vlastního rozhodnutí. I tato 

participantka dnes ve své výchově svým dětem dává jasné hranice a jako rodič 

jsou spolu s manželem pro děti autoritou, nicméně se jedná o autoritu přirozenou. 

Jinak svou výchovu a přístup k dětem popisuje jako velmi přátelský, otevřený, 

s dětmi si hodně povídá a bere je víceméně jako partnery. V případě 

participantky Hanky již bylo zmíněno, že matka této participantky zastávala roli 

„hlavy“ rodiny. Otec byl velmi často pryč, a výchova tak byla zejména na její 

matce. Otec se začal zapojovat, až když byla participantka na druhém stupni 
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základní školy. I přes to, že to její matka neměla jednoduché, si váží toho, že 

spolu s otcem stáli při sobě v dobrém i zlém a bere to pro sebe jako jistý vzor. 

 Výchovu své matky reflektuje jako relativně přísnou s přísným režimem a 

učením se samostatnosti již od raného dětství.  

 

„Jo, prostě cepovala. Naučila nás prostě jako postarat se o sebe, žádný 

rozmazlování, žádný úlevy jakoby, jo.“ (Hanka) 

 

Sama sebe a svůj přístup dnes hodnotí také jako „přísný“, nicméně 

obratem dodává, že se snaží a doufá, že to děti nepociťují.  

Vůči čemu se vymezuje, je to, že její matka kladla důraz na školní 

výsledky bez ohledu na její schopnosti a možnosti. Ona sama dnes sice reflektuje 

možnosti svých dětí, nicméně na dokončení školy, kterou si synové zvolili, klade 

důraz.  

„Což já tady třeba řeknu „Už jseš ve druháku, ty dva roky prostě doděláš, kdyby 

ses měl na hlavu stavět. Nebudeš chodit na zábavy, nebudeš chodit nikam, budeš sedět 

doma a budeš se učit“.“ (Hanka) 

 

V otázce reflexe vztahu s rodiči hovoří participantka Hanka hlavně o 

velkém respektu a o tom, že její matka byla přísná. Pokud měla problém, 

nesvěřovala se jí. Nicméně v pubertě se to částečně změnilo a jak sama vypovídá. 

 

„… tam jsme si našly takovou lepší cestu k sobě“ (Hanka)  

 

Postavu otce v svých výpovědích tato participantka zmiňovala jen velmi 

málo, ale jak sama uvedla, byl často pryč (práce, pak studium), a když se pak 

začal zapojovat, onemocněl.  

 Tato participantka ve své výpovědi také zmínila, že její, že její sestra, 

která je o šest let mladší, měla od matky volnější, benevolentnější přístup, než co 

měla ona s bratem. Ona sama se svým manželem do půl roku jejich mladšího 

syna bydleli u jejích rodičů (čekali na volný byt). Během této doby docházelo  

ze strany matky participantky k jistým „zásahům“ a vlivům na její výchovu a 
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přiznává, že díky tomu je starší syn ve srovnání s tím mladším vychovaný více 

přísně. Mezi ní a dětmi je jistý odstup, nicméně se starším synem se to díky jeho 

věku postupně mění. 

 

„No, máme takovej, teď dá se říct, že pohodovej, ne pohodovej, ale jde to. To 

jiní jsou na tom daleko hůř. (…) Dneska už ten starší je natolik velkej, není dospělej 

v sedmnácti, ale už je tak velkej, že mnoho věcí dokážu už jakoby s ním si popovídat, jo. 

Že třeba mu to narovinu řeknu, tak jak to je. Že třeba už neberu ohled, že je třeba malej, 

že do těch věcí mu nic není.“ (Hanka) 

 

Výchovný přístup matky (jakožto hlavního výchovného činitele) této 

participantky lze na základě reflexe označit za autoritativní. Důraz byl kladen na 

bezpodmínečnou poslušnost bez ohledu na názor, přání či možnosti dítěte. Sama 

matka dnes ve své výchově také užívá autoritativní přístup, nicméně se nejedená 

o jeho „čistou“ formu, protože děti mají – i když minimální a jen v některých 

ohledech – prostor pro vlastní volbu a rozhodnutí. 

 

 

b) matky, které se vymezují ale zároveň i přejímají některé výchovné 

postupy svých rodičů 

 

Tuto skupinu reprezentuje nejvíce matek, a to čtyři – paní Lenka, Lucie, 

Šárka a Petra. Společným znakem všech těchto participantek je – jak napovídá 

název této skupiny - že tyto matky ve své výchově některé prvky výchovy svých 

rodičů přejímají, ale zároveň se vůči některým výchovným postupům svých 

rodičů vymezují.  

Z výpovědí této skupiny participantek se ukázalo, že všechny tyto matky 

mají jeden důležitý společný rys, kterým je nějaký „problém“ – v případě každé 

matky jiný -  ve svém vztahu k matce jakožto k primárnímu výchovnému činiteli 

(výjimkou je případ paní Šárky, kde došlo v rané fázi života k předelegování této 

role z matky na babičku). Jednalo se o chladnější přístup ze strany matky 

k dětem, psychické problémy matky, srovnávání se sourozenci, nadřazování nebo 
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protěžování některého ze sourozenců, nebo v jednom případě se o participantku 

od jejího půl roku starala hlavně babička, zatímco její matka dostudovávala a i 

pak se hodně věnovala práci a kariéře.  

I přes tyto výše zmíněné skutečnosti většina matek vzpomíná  

na své dětství v dobrém a hodnotí ho jako hezké. 

I participantka Lenka má na své dětství převážně hezké vzpomínky. Jako 

velmi pozitivní hodnotí vzájemné projevy lásky jak mezi rodiči. I když je její 

matka spíše „výbušný“ typ člověka, který občas dost křičel, dokázala pak zase 

přijít a obejmout. Otec byl ve srovnání s tím klidný typ, jakým je dnes i sama 

participantka. Co se jí však na své dětství nelíbilo, bylo to, že ji její matka 

podceňovala a velmi srovnávala s její starší sestrou, kterou jí dávala za vzor.  

 

„Takže moje starší sestra, o tři a půl let, byla taková, vždycky mě byla dávána za 

vzor, protože ona byla jedničkářka, dělala jazykovou školu a pak gymnázium a vysokou 

a já jsem teda na základce měla občas nějakou dvojku a maminka říká: „No víš, na ten 

gympl radši nechoď, kdybys na tu vejšku nešla, tak víš, abys pak nebyla jenom 

s gymplem.“ a tak. Měla pocit, že já jsem tak jako – se tomu musím vždycky smát – že 

s těma mýma dvěma dvojkama jak mi maminka nejsem, že nejsem jako Káťa (LN: 

změněno jméno dítěte).“ (Lenka) 

 

Toto srovnávání participantce velmi vadilo. Měla pak pocit, že není tak 

dobrá jako její sestra. Ve svém přístupu k dětem se dnes tohoto snaží vyvarovat a 

dávat si na to pozor. Svou matku celkově hodnotí jako „autoritářskou“ – ráda za 

ni a její sourozence do poměrně dlouhé doby rozhodovala a nedávala jim prostor 

pro vlastní volbu, volnost, neučila je samostatnosti. 

 

„Myslím si, že to je taky to, co mě jako vede k tomu, abych já si na to dávala 

pozor, abych dětem dávala tu určitou míru zodpovědnosti a volnosti a protože mě to na 

mamce vždycky tohle vadilo, že ona měla vždycky takovou tendenci říkat: „ A bude to 

takhle“ a my jsme řekli „Ale my to tak nechceme“ a ona: „Bude to takhle a 

hotovo.“(Lenka) 
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Co však participantka hodnotí na přístupu svých rodičů velmi kladně je 

zapojení otce do výchovy a péče o děti. Sama vzpomíná, že si s nimi její otec 

jako s dětmi hodně hrál a celkově se jim dost věnoval. Tento model zapojení otce 

do péče a výchovy dětí se snažila prosadit i ve své prokreační rodině, nicméně 

zde docházelo ke střetům s jejím manželem, protože ten pochází z rodiny s velmi 

tradičním rozdělením rolí a tento přístup zapojení otce do péče o děti mu nebyl 

blízký. I když participantka Lenka přiznává, že to byl dlouhá cesta, dodává, že si 

myslí, že se jí toto časem podařilo prosadit. 

 

„Takže, co jsem si vzala je právě to, že tatínek by se měl podílet odmala  

na výchově dětí a to je to, co jsem se snažila neustále prosadit v naší rodině a snad se 

mi to podařil, teda časem.“ (Lenka) 

 

Dalším aspektem, který tato matka přejímá od svých rodičů, je výchova 

prací. V tomto ohledu se uplatňuje výchova vzorem. Ve svém dětství jezdili 

společně s rodinou často k babičce, kde všichni společně pracovali na zahradě. 

Práci tak bere jako stmelující prvek rodiny a i v její rodině to dnes takto funguje 

(třeba syn společně s otcem opravují jejich dům). S rodiči také společně trávili 

hodně času, hráli různé stolní a karetní hry a to vše ona dnes ve své rodině také 

praktikuje. 

Poměrně zásadním aspektem v přístupu této matky nejen ke svým dětem, 

ale k celému jejímu životu, je křesťanská víra. K ní se obrátila v těžkém období 

svého života, kdy chtěla druhé dítě a nemohla otěhotnět a také s manželem 

prožívali krizi. K této víře přešla sama, inspirovaná svými kolegy z práce, u 

kterých viděla, že žijí jinak, spokojeněji a klidněji. Věřícím se po určitém čase 

stal i její manžel, což jim, jak sama podotýká, zachránilo manželství.  

Ve své výchově tedy staví na křesťanských hodnotách a reflektuje to jako 

velmi pozitivní. Jako problém výchovy v současné době vnímá tato matka 

absenci autority, která by nejen dětem ale i dospělým nastavila nějaká pravidla. 

Autorita ve formě Boha tak dle ní dává v dnešním světě možnost snadnější 

orientace a přizpůsobení se a pochopení rodinné hierarchie. 
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„Ta křesťanská výchova vede k tomu, nejenom že ty děti mají autoritu v rodičích 

a ti rodiče mají autoritu v Boha, ale prostě ani rodiče si nemůžou dělat, co chtějí, což ty 

děti daleko líp pak vnímají tu poslušnost, protože vidí, že nejenom oni musí poslouchat 

rodiče, že ty rodiče jim dávají příkazy, protože je mají rádi, ale že to tak funguje i mezi 

rodičema a Bohem. (…) Je tam daleko zřetelnější ta hierarchie…“ (Lenka)  

 

Víru svým dětem nenutí. Reflektuje ale, že děti samy vidí její pozitiva a 

klady a přijímají ji velmi dobře. 

Výchovný přístup rodičů (opět spíše matky, kterou v souvislosti 

s výchovou primárně zmiňuje) této participantky lze hodnotit jako autoritativní. 

Dle výpovědi participantky v případě matky dokonce s autoritářskými prvky. 

Nebyl zde ponechán žádný prostor pro vlastní volbu a možnost rozhodnutí. Sama 

participantka dnes ve svém přístupu k dětem praktikuje spíše demokratický 

výchovný přístup. Ve své výchově naopak klade důraz na samostatnost, dětem 

hodnoty, které jsou pro ni společně s manželem důležité, zprostředkovává, 

nicméně na ně netlačí a rozhodování nechává vždy na nich, ať už se v reálné 

situaci jedná např. o víru či o to, na jakou školu dítě půjde. 

Další participantkou této skupiny je paní Lucie, která rovněž vzpomíná  

na své dětství v dobrém. Hodně času trávila společně s rodiči na Moravě u své 

babičky, často běhala s bratry po venku, občas podnikli s rodiči nějaký výlet. 

Společných aktivit nebylo tolik, co ona dnes sama se svými dětmi podniká, ale 

sama vypovídá, že rodiče se jí a jejím bratrům věnovali. Co jí však jako dítěti 

vadilo, bylo to, že oproti svým bratrům měla mnohem více povinností, byla více 

držená doma, kde musela pomáhat, zatímco její bratři měli více volna. V reakci 

na to se ona dnes snaží o rovný přístup a přidělování povinností oběma svým 

dětem. 

„… ty bráchově měli tak nějak navrch. Že já jsem tak nějak jako musela, jako, 

ne trpět, to ne, ale měla jsem jako víc povinností. Ne, že bych nemohla jít běhat ven (…) 

ale ty kluci to měli takový volnější než já. A je to možná i tím, že vlastně, ta generace to 

bere jinak. Takže vlastně, moje maminka, když byla malá, tak musela vůbec poslouchat 
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a kluci asi měli větší benevolenci. (…) Teď je teda, že se snažím, aby tak nějak nastejno 

pomáhaly a všechno.“ (Lucie) 

 

Ve vztahu měla blíže k otci, který byl mírnější a uměl spíše pohladit  

než její matka, která byla ráznější. Přístup své matky částečně obhajuje tím, že 

měla hodně povinností. 

 

„Možná uměl víc pohladit (tj. otec – LN) než maminka, jo. (…) My jsme byly tři 

děti, tak jestli jako maminka byla tím taková jako že ta výchova víc padala na ní. Že víc 

ty starosti na ní. A dřív to tak jako bejvalo, že všechno zařizovala ta máma. (…) Možná, 

že jsem měla blíž k tomu tatínkovi, no.“ (Lucie) 

 

Přístup matky byl celkově chladnější, chyběla jí zde vstřícnost, pochopení, 

pohlazení či objetí a projevy lásky. Když měla nějaké trápení, řešila to 

s kamarádkami či bratry, případně si postěžovala otci, který ji dokázal podpořit. 

Chybělo jí to, že si nemohla se svou matkou popovídat a probrat své starosti. 

Díky tomu, že participantce chyběla jistá emocionální blízkost či otevřenost ke 

své matce, ona sama se dnes snaží o všem si s dětmi povídat a rozebírat, co mají 

na srdci. 

 

„Ale já se snažím právě, asi díky tomu, že jsem to já neměla, tak se snažím 

s těma dětma to rozebrat, aby věděly, co na tom bylo špatnýho nebo dobrýho, z čeho si 

ten příklad vzít, aby věděly, jak se příště rozhodnout.“ (Lucie) 

 

Celkově se snaží o vřelejší a citlivější přístup, snaží se svým dětem dávat 

najevo svou lásku. Pro tyto projevy nemá dodnes její matka pochopení – když si 

třeba lehla do postele společně se svými dětmi, četla jim a pak společně usnuli, 

tak jí to její matka komentovala slovy: „No vždyť každej máte svoji postel, tak 

proč spíte takhle pohromadě?“ 

Paní Lucie se tedy vymezuje vůči dělání rozdílů mezi sourozenci a vůči 

chladnému přístupu ze strany své matky. Co na druhou stranu ze své původní 

rodiny přejímá, jsou hodnoty, na které rodiče ve výchově kladli důraz. V první 
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řadě se jedná o slušnost, dále pak pomoc starším, pořádek či celkovou úctu 

k druhým lidem. 

 

„A na co třeba Vaši rodiče kladli důraz? Co bylo pro ně důležitý v tý výchově?“ 

(LN) 

„Abychom byli slušní. To si myslím, že to jako ve mně taky, jako ta slušnost. A to 

se snažím dál jako. Ale pořádek, jako nevím, takový ty základy.“ (Lucie) 

 

Od svých rodičů převzala také vymezování hranic svým dětem, kdy 

dokáže být, stejně jako její rodiče, přísná ve výchově svých dětí a ve svých 

zásadách nepovolit. Participantka byla od svých rodičů (zejména od matky) 

vedena k tomu, aby pomáhala v domácnosti. I ona sama dnes ve výchově dbá na 

to, aby se děti hodně zapojovali v chodu domácnosti, a proto mají s ohledem na 

svůj věk své povinnosti (např. mytí a úklid nádobí, roztřídění a úklid vypraného 

prádla, mytí koupelny, luxování, atd.). 

Finální kategorii výchovného přístupu rodičů této participantky se z jejích 

výpovědí jednoznačně definuje velmi těžko. Nicméně vzhledem k tomu, že její 

rodiče kladli důraz na určité hodnoty a vymezování hranic, přístup ze strany 

matky byl uzavřený, nebyl zde prostor pro komunikaci, lze ho vymezit spíš jako 

autoritativní. Participantka se dnes snaží o citlivý, otevřený a demokratický 

přístup, kde je prostor pro vzájemnou komunikaci. 

Obdobné hodnoty od svých rodičů, resp. prarodičů, převzala i další 

participantka Šárka. Ta se svým rodičům narodila, když ještě studovali, takže o 

ni začala pečovat babička v jejím třičtvrtě roce, a následná péče trvala až do 

jejích tří let. S touto životní situací je smířená, chápe, že matka musela 

dostudovat a nastoupit jako lékařka, takže jí nic nevyčítá a ani danou situaci 

nevnímá negativně. Nicméně na ní výchova babičky zanechala svůj „otisk“. 

Babička, jak ji popisuje, byla velmi pobožná žena, takže ji držela „zkrátka“. A 

proto byly volnější vztahy s partnery, přespávání u někoho přes noc, či účast na 

festivalu, naprosté tabu. Babička ji také hodně vedla k práci jako k důležité 

hodnotě, kdy se společně staraly o pěstování zeleniny a chov domácích zvířat. 
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Dále ji učila úctě, slušnosti, na což participantka sama dnes ve své výchově klade 

velký důraz. K babičce měla sice respekt a úctu, ale zároveň však vnímá, že 

babička byla osobou „vřelou“, která pohladí. 

 

„Babička byla babička, která pomůže, poradí, pochválí, pohladí, ale mít k ní 

úctu, protože je babička, která mě pomohla vychovat.“ (Šárka) 

 

Za to vše je jí participantka velmi vděčná a sama přiznává, že dokud 

babička žila, měla k ní blíže než k vlastním rodičům.  

Od svých rodičů přebírá – kromě již zmíněné slušnosti – důraz na školní 

prospěch, hezké vztahy mezi sourozenci, úctu jeden k druhému, a zároveň také 

úctu k partnerovi. Po vzoru svých rodičů dnes ve své výchově dětí přebírá zásadu 

být s manželem společně „za jedno“ – když dítěti něco nepovolí jeden, nepovolí 

mu to ani druhý. Stejně jako její rodiče i ona je dnes přísná a vytrvalá. Děti mají 

právo na svůj názor, ale je třeba ho komunikovat slušnou formou. 

 

„Jako já tam furt beru takový to, že jakoby ten rodič není jenom něco, kdo mu 

dává peníze a kdo ho šacuje a kdo mu kupuje věci. Ale rodič je taky ten, kdo se občas 

poslouchá a je dobrý, abychom se spolu o něčem pobavili, i když s tím bytostně 

nesouhlasím, ale ve slušný formě. Ne takový to odrzlý handrkování a nadávání.“ 

(Šárka) 

 

Ve srovnání se svými rodiči hodnotí participantka svůj přístup k výchově 

následovně: 

„Já bych řekla, že víc já jsem asi víc liberálnější, ale ve smyslu liberální 

s určitými mantinely. (…) rozhodně liberálnější než moji rodiče. A moji rodiče bych 

řekla takovou trošku autoritativnější. Ale zase ne úplně v tom negativním slova smyslu. 

Jo, že prostě trošičku pro mě byli víc autority asi, než já bych chtěla, aby byly moje děti 

nebo abych já byla pro moje děti.“ (Šárka) 

 

I když sama participantka hodnotí svůj výchovný přístup k dětem jako 

„liberální“, dle její výpovědi by se dal označit za spíše demokratický – matka 
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dítěti dává prostor pro vlastní názor, za určitých podmínek je možná diskuze 

téměř o čemkoliv. Na druhou stranu matka přenáší na své děti svůj hodnotový 

systém a v jiné části výpovědi se označuje za „trošku přísnější“. 

Své rodiče uznává jako autority, ale sama pro své děti se snaží být 

přirozenou autoritou, nikoli „tou přísnou“. Také oproti svým rodičům chtěla být 

více se svými dětmi, být pro ně doma, což u svých rodičů nezažívala. Se svými 

dětmi má dnes hezký vztah. 

Poslední participantkou této skupiny je paní Petra. Ta hodnotí celkově své 

dětství kladně, i přes vymezení se vůči přístupu rodičů k její výchově. Hlavním 

vychovatelem byla i v tomto případě matka. Pro otce participantky byl sňatek 

s matkou participantky již druhým manželstvím, sám měl z předešlého 

manželství již dospělého syna, a do výchovy jí a její sestry se moc nezapojoval, 

byl spíše pasivní. 

 

 „Ale já svoje dětství, prostě pěkný. Protože jsme si jakoby dávali tu lásku doma 

najevo a takový otevřený prostě.“(Petra) 

 

Stejně jako první matka v této skupině – paní Lenka – se i tato 

participantka ve svém dětství a přístupu své matky setkala s přehnanou kontrolou 

a absencí přenechávání samostatnosti.  

 

„Nás právě hodně takhle mamka strkala a hlavně kontrolovala a řídila. A já 

jsem byla taky pak dost nesamostatná dlouho.“ (Petra) 

 

Vztah paní Lenky a její matky byl (matka této participantky zemřela) 

poměrně dosti komplikovaný (jako „věčný boj“). Sama paní Lenka hovoří o tom, 

že její matka protěžovala a upřednostňovala její starší sestru, která – na rozdíl od 

ní – byla neprůbojný typ, zatímco participantka sama sebe popisuje jako spíše 

silnou osobnost, která dokáže hájit své názory a zájmy. Tento nerovný přístup ze 

strany její matky ji silně negativně ovlivnil, proto se ona dnes snaží tomuto 

protěžování vyvarovat a ke svým synům mít rovný přístup. 
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„… od tý mojí mámy se mi stalo, že jakoby dávala přednost mojí sestře. 

Nadělalo to spoustu neplechy, až v podstatě těsně, než mamka umřela, tak jsme si to 

jakoby vyříkaly a já jsem jí to jakoby odpustila. Ale zanechalo to ve mně takový stopy, 

že si na tohleto dávám velkej pozor.“ (Petra) 

 

Druhou věcí, která se jí na matce nelíbila a kterou jako dítě neměla ráda, 

bylo plánování aktivit a výletů ze strany matky, přičemž nakonec vždy zůstalo 

jen u plánů, což ji – jako natěšené dítě – zraňovalo. 

 

„A ono vždycky naplánovala, jak někam pojedeme a pak jsme zůstali doma. A 

vím, jak mě to hrozně ubíjelo. Za to jsem ji strašně nenáviděla, že prostě nesplnila to, co 

slíbila. (…) A v tomhle to já jsem úplně jiná.“ (Petra) 

 

Spory byly i ohledně kouření, které tato participantka na své matce 

„nesnášela“. Díky všem těmto sporům participantka přiznává, že měla už jako 

dítě dojem, že matka měla její sestru raději, což jí matka sama dokonce potvrdila. 

 

„My jsme si to dokonce řekly. (…) No těžko jsem to prožívala.“ (Petra) 

„Uvědomovala jste si to už jako dítě?“ (LN) 

„Uvědomovala jsem si to. Ale víte, jak mi to vysvětlila? Ona mi to totiž vysvětlila 

tak, že mě měl zase radši taťka. Což je pro mě naprosto šílený a nepochopitelný a 

nepřijatelný vysvětlení.“(Petra) 

Co ze své původní rodiny tato participantka naopak přejala, jsou hodnoty 

jako poslušnost, pořádek, či jistá empatie a „smysl pro charitu“. Také přejala to, 

že své děti učí hodnotě peněz, což zase ji učili rodiče.  

I přes to, že matka participantky měla ve škole špatné známky, sama pak 

kladla důraz na školní prospěch, na jistý perfekcionismus. Sama participantka 

dnes přiznává, že tento perfekcionismus si s sebou nese, a i ona má dnes na své 

děti velmi vysoké nároky, kterých – i vzhledem k jistým vývojovým poruchám u 

jednoho ze synů – nejsou leckdy schopny dostát. V tomto směru na sobě pracuje 

a uvádí, že díky návštěvě doktorky (dětský psychiatr – pozn LN.) se v jejím 
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přístupu k dětem a i ve vzájemném vztahu mezi ní a dětmi řada věcí změnila 

k lepšímu. Postava otce – jejího manžela – stojí ve výchově dětí dosti stranou, a 

pokud se do ní vůbec zapojuje, tak většinou svým křikem. Svého manžela v roli 

otce hodnotí spíše negativně. Jeho přístup vnímá jako „diktátorský“. S dětmi i 

celou rodinou tráví díky práci i dalším aktivitám málo času, a když už se 

zapojuje, tak právě většinou tím, že na děti řve či je jinak „cepuje“. V tomto 

ohledu není matka se svým manželem za jedno. Zatímco ona má s dětmi hezké 

vztahy, v případě jejího manžela to říci nedokáže. 

 

„A můj manžel akorát křičí na ty děti, já taky křičím, jo, když už mě teda vytočej, 

ale zároveň vědí, že umím k nim být laskavá a že umím jim prostě vyjádřit tu lásku 

chvílemi, jo. Ale ten manžel jakoby ty chvíle tý lásky, ty tam nejsou. Je tam vyloženě 

jenom takový to vojenský prostě, vyloženě mě to připadá.“ (Petra) 

 

Přístup svého manžela částečně chápe, protože ví, že obdobný „vojenský“ 

přístup měl i jeho otec, takže si to vysvětluje tak, že on jen praktikuje to, co sám 

zažil ve svém dětství. 

Celkový výchovný přístup matky participantky lze označit za autoritativní, 

neboť participantka neměla prostor pro vlastní rozhodování, vlastní volbu. Její 

matka ji jako dítě neučila samostatnosti a v její dospělosti najednou očekávala, že 

to bude umět. Matka zde platila za přísnou autoritu, měla sklony k tomu spoustu 

věcí řídit, s čímž však participantka, jakožto silná osobnost, často bojovala. Tato 

participantka dnes zastává ve své výchově spíše demokratický přístup. Sice je 

přísná a stojí si na určitých zásadách, ale je si zároveň vědoma toho, že v dnešní 

době je třeba děti vychovávat jako svébytné osobnosti, které mají právo na 

vlastní názor. 

  

c) matky, které se vymezují 

Poslední skupinu tvoří dvě matky – paní Dana a Michaela, které se vůči 

výchově svých rodičů vymezují a odmítají ji.  
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Tyto matky se tedy dnes ve své vlastní výchově snaží k dětem přistupovat 

zcela jinak a záměrně výchovné prvky svých rodičů nepřebírat. Na otázku, zda 

ve své výchově přebírají něco po svých rodičích, odpovídaly obě participantky 

následovně: 

„… některý věci se mně nelíbily, jak mě rodiče vychovávali nebo spíš ten 

přístup, takže jsem říkala „V životě taková já nebudu“, jo. Někdy se říká, že stejně to 

člověk tak jako, že ty generace na sebe navazujou, nebo že se v tom pokračuje, ale já ne. 

Já nepokračuju v tom.“  

„Moc jsem si toho nepřevzala, si myslím, z tý výchovy. (…) Něco jo, ale v těch 

věcech, který by měly někomu v rodině ubližovat, jsem nepřebrala ani jedinou a nemám 

ji v sobě.“ (Dana) 

 

„Ne! Dělám všechno úplně jinak. (…) Já si myslím, že jsem nic nepřijala.“ 

(Michaela) 

 

Tyto matky mají řadu významných společných rysů, mezi které patří 

charakteristika orientační rodiny či negativní reflexe vlastního dětství. 

Obě matky pochází z rodin s tradičním uspořádáním, kde otec byl hlavou 

rodiny a hlavním živitelem, zatímco matka měla na starosti péči o děti a chod 

domácnosti. 

„… u nás byla autorita hrozná. Otec byl někdo, měl hlavní slovo. Když něco 

řekl, tak přes to nejel vlak. Máma vlastně byla pod jeho vlivem, takže když jednou řekl, 

že má pravdu, tak ji měl, i kdyby ji neměl.“ (Dana) 

 „Ale bylo to tam rozdělený, že máma se starala o nás a táta jezdil, že jo, na ty 

montáže a když přijel, tak nás chtěl hrozně vychovávat. A nejhorší to bylo v pubertě, 

přijel a seřezal nás tam všechny na jednu kupu.“ (Michaela) 

Negativní reflexi vlastního dětství dokládají poměrně silné výpovědi obou 

participantek. 

 

„(…) Takže jak říkám, no, jsem si to dětství představovala jinak. Záviděla jsem 

některým kamarádkám ze třídy, jak ony si rozuměj s mamkou a tohlecto, já jsem to tak 

neměla. (…) Já jsem byla nešťastná!“ (Dana) 
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„No já jsem víkendy trávila u babičky, u tý jsem byla. Já jsem tam vlastně byla 

nejšťastnější. (…) Ale jako z domu, to je na mě jako hnus. (…) Když táta odjel do 

Německa, nebo do Německa, někam, tak máma si zvala prostě různý lidi, tam se doma 

prostě pilo, že tam byl bordel, řvali tam.“ (Michaela) 

 

Na rodiče i na celé dětství mají obě matky spíše negativní vzpomínky. 

V případě paní Michaely jsou výroky silnější a vyhraněnější než jak je tomu u 

paní Dany, která se sice až na jednu výjimku vůči přístupu svých rodičů 

vymezuje, nicméně se v její výpovědi objevily i hezké vzpomínky, zejména na 

otce. Právě ten je zároveň z obou párů rodičů tím, kdo se dle výpovědí dětem 

aktivně věnoval (učil děti sportovat, chodil s nimi ven, když např. matka vařila 

apod.).  Kromě vzpomínek na otce nebyly ve výpovědích obou respondentek 

uvedeny téměř žádné vzpomínky na hry s rodiči, či na vzájemné aktivity. 

Až na již zmiňovaného otce paní Dany je negativní i reflexe vztahu obou 

matek se svými rodiči. Hodnotí je jako chladné, uzavřené, bez projevů lásky či 

jiného dalšího zájmu o svou osobu. V obou případech participantky vypovídají, 

že si s nimi jejich matky nepovídaly, vztahy nebyly otevřené, a tudíž s nimi 

neřešily své problémy a trápení. 

 

„Já nevím, já jsem měla, pocit, že mě máma nemá vůbec ráda. Kolikrát jsem 

brečela, chodila za tátou, že mě prostě musí úplně nesnášet. A ten zase tvrdil, že mě má 

ráda, že když jsem měla horečky, že u mě byla celou noc vzhůru. Tak jsem si pak 

v dospělosti říkala, co jako chtěla dělat. To je snad povinnost bejt u nemocnýho dítěte. 

No tak spíš potom jsem byla s tátou. Mámu jsem brala, že jako že mě uvaří, vyžehlí, 

vypere. Žádnej vztah jsem s ní teda neměla.“ (Dana) 

 

„Ani doteďka s mámou, nemám jakoby hezkej vztah. (…) To já si nepamatuju, že 

bysme spolu tohleto (tj. školu – LN) probíraly. Ale to si nepamatuju nic, že bysme něco 

probíraly.“ (Michaela) 
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V případě paní Dany ve výpovědích zaznělo jisté „pochopení“ pro přístup 

své matky, u které reflektuje vliv orientační rodiny – její matka pocházela ze 

sedmi dětí, kde vřelé projevy lásky ze strany rodičů nebyly běžné. 

Kromě negativní reflexe dětství i vztahu s rodiči se v obou případech 

výpovědí objevilo - ať už ve větší či menší míře - fyzické trestání. 

Naopak preferované a zdůrazňované hodnoty a aspekty výchovy mají 

v případech obou participantek odlišné odpovědi. Zatímco paní Dana reflektuje, 

že rodiče kladli důraz hlavně na bezvýhradnou poslušnost, dobré známky ve 

škole bez ohledu na schopnosti dítěte a pomoc v domácnosti, odpověď paní 

Michaely vypovídá o laxním přístupu své matky. 

 

„No hlavně abychom je poslouchali na slovo bez ohledu na to, jestli je to úplně 

nutný dělat to, co oni chtějí“(Dana) 

„Já mám pocit, že nekladla (tj. matka - LN) důraz vůbec na nic.“ (Michaela) 

  

V obou případech místy zaznívají i pěkné vzpomínky, nicméně jich je jen 

velmi málo nebo se týkají dalších osob (babička, teta) a převládá negativní 

reflexe. Obě matky však vyjádřily jistou míru pochopení a víry, že je rodiče 

vychovávali nejlépe, jak to uměli. 

 

„Já si myslím, že oni si mysleli, že asi dělaj to nejlepší, co můžou, jo. Akorát že 

z mýho pohledu je to prostě jinak.“ (Michaela) 

 

Jak již zaznělo v úvodu tohoto oddílu, obě matky se ve svých výpovědích 

vůči svým rodičům velmi vymezují a svou výchovu se dnes spolu se svými 

partnery – otci svých dětí -  snaží stavět na zcela odlišných principech. Vyjma 

jednoho aspektu v případě paní Dany, která uvádí, že ze své původní rodiny 

přejala dodržování pravidla dohodnutého času společného stolování, matky 

nereflektují, že by ze své rodiny něco přejímaly a samy to dnes ve své výchově a 

přístupu k dětem praktikovaly. Jejich vyhranění a vymezování se je patrné 

v mnoha aspektech výchovy. Jak participantky samy vypověděly, k tomuto 
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vymezení došly na základě sebereflexe svého dětství a přístupu svých rodičů a 

uvědomění si toho, co jim vadilo a co se jim nelíbilo. Každá z nich se tak 

vymezuje vůči jiným aspektům, přičemž platí, že čím více jim některé aspekty 

výchovy vadily či je přímo zraňovaly, tím ostřeji se vůči nim dnes vymezují. 

Participantka Dana reflektuje výchovu svých rodičů jako velice přísnou, 

bez možnosti na vlastní názor, což ona dnes odmítá a ve své vlastní výchově 

dává dětem prostor pro vyjádření.  

 

„Přeci jenom dítě je taky osobnost, která má svůj názor, že jo.“ (Dana) 

 

Podceňování ze strany rodičů vedlo v případě této participantky 

k nedostatku sebedůvěry. Dnes se sama své děti snaží podporovat a chválit.  

Nedůvěra a podezírání ze strany rodičů vedly k tomu, že svým rodičům 

začala lhát, protože zjistila, že když lže, rodiče to vezmou a ona má „klid“. Své 

rodiče poslouchala proto, že měla strach a ne proto, že by pro ni byli přirozenou 

autoritou. Oba tyto aspekty hodnotí negativně, proto se ve své výchově snaží o 

otevřený přístup, vzájemnou důvěru, snaží se svým dětem vždy vysvětlovat, proč 

něco můžou nebo nemůžou – patrný je zde tedy posun od bezvýhradné 

poslušnosti směrem k poslušnosti uvědomované.  

Dalším zmíněným aspektem, vůči kterému se tato participantka vymezuje, 

je jakési „posluhování“ otci a jeho nadřazování, což je spojené právě s tradičním 

uspořádáním této orientační rodiny a s postavením otce jako „hlavy“ rodiny. 

Sama dnes ve své výchově praktikuje více rovnocenný přístup jak k partnerovi, 

tak i k dětem. 

 

„Jako určitě jsem nepřebrala to, že máma připraví večer tátovi, co si vezme 

ráno na sebe, jo, nebo takový to posluhování. Já si myslím, že jsme rovnocenný 

partneři, takže to jsem teda taky nepřebrala, jo, že bych jemu nejlepší kus masa, nejlepší 

stehno. Jo, tak to teda ne. Když má kuře dvě stehna, tak se budeme střídat. Jednou ho 

budeme mít my dva, pak zase děti.“ (Dana) 
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Oproti autoritativnímu přístupu svých rodičů tato matka ve své výchově 

používá demokratický přístup, kdy na jedné straně dává dětem volnost a vlastní 

prostor pro rozhodování a nechává je nést zodpovědnost za své jednání, na straně 

druhé však vymezuje jasné mantinely a od svých dětí očekává a vyžaduje jejich 

dodržování. Se svými dětmi se snaží o přátelský vztah, který však nepřekračuje 

vymezené hranice matky a dítěte. 

 

„No já jim dávám spíš volnost. Ale zase jsou určitý hranice, že máme 

domluvený…“(Dana) 

 

V případě participantky Michaely se jedná vymezení se zejména vůči 

celkovému „nezájmu“ a laxnímu přístupu ze strany její matky, která s nimi ve 

srovnání s otcem, který jezdil pracovně často pryč, trávila více času. Veškeré 

víkendy a většinu prázdnin trávila participantka u své babičky nebo tety, ke 

kterým má kladný vztah. 

 

 „Takže jste nejezdili na výlety?“ (LN) 

„Ne. Na houpačky. Jezdili jsme na houpačky. Jinak si prostě nic nepamatuju. A 

proto to chci jakoby takhle našim dětem vynahradit, aby prostě měly ty vzpomínky. Aby 

to měly hezký, aby neseděly jak papriky doma.“ (Michaela) 

 

Dle výpovědi se spolu se svým manželem snaží volný čas s dětmi vyplnit 

co nejvíce aktivně - jezdí celoročně na výlety, chodí do divadla, do muzea, na 

různé akce, čtou jim pohádky. Pořídili si dům a zvířata, o která se společně 

starají. Jednou týdně, když jezdí manžel pracovně do Prahy, tak si s sebou bere 

vždy jednoho ze synů a snaží se mít s ním hezký den. 

Participantce vadilo i to, že ji rodiče pořádně nevedli k žádnému kroužku - 

dříve byly volnočasové aktivity pro děti zadarmo, takže nebyl problém, aby 

chodila na mnoho kroužků, ale jakmile ji něco přestalo bavit, skončila. Nikdo ji 

nenutil, ale ani nepodpořil. Ona dnes vede děti k tomu, že pokud si na začátku 

roku zvolí, že chtějí někam chodit, musí to také dochodit, protože se pro to sami 

rozhodli a také proto, že se takto učí znát hodnotu peněz, které rodiče za kroužek 



76 

 

musí zaplatit. Tento přístup platí obecně – snaha, aby její děti dokončily to, co 

začnou. 

 

„Já se prostě snažím děti, když něco začnou, aby to prostě dokončily. 

Podporovat je v tom, a když přijdou chvíle, že jako opravdu přijdou, že to dělat 

nebudou, tak prostě v tu chvíli jako fakt jako nutíme, že to dělat budou. A ono se to 

překlene a pak tam choděj rádi.“ (Michaela) 

 

Negativní vzpomínky z dětství této participantky jsou spojené také 

s fyzickými tresty ze strany svého otce. Vzpomínky na fyzické trestání se ve 

výpovědi objevovaly celkem často. 

 

„Máma nás ani netrestala. To, jestli jsem dostala facku, tak za drzost. (…) Asi 

taky jenom ty zákazy. Nebo zarachy. To spíš nás řezal jako ten táta. Ale to bylo i 

bezdůvodně. Že prostě, no prostě, za kraviny. Že se to udělalo takhle a mělo se to udělat 

takhle. A ve finále to bylo jedno, jak se to udělalo. Ale prostě si hledal takový, prostě 

když chtěl, tak si našel cokoliv, aby mohl bejt zlej.“ (Michaela) 

 

Na výchově rodičů participantce Michaele dále vadilo i zejména z otcovy 

strany zaměření na materiální stránku, takové to „aby bylo vidět, že na to máme“. 

Otec byl často pryč, ze zahraničí jim vozil různé dárky a věci, což jim vzápětí 

předhazoval a vyčítal. Vůči tomu se opět vymezuje a podotýká, že i když se jim 

v určitých fázích s manželem „daří“, nedávají to najevo a žijí spíše skromně. 

Vzhledem k tomu, že výchova v orientační rodině byla zejména na matce, která 

dle výpovědi participantky „nekladla důraz vůbec na nic“, výchova probíhala 

spíše volně, by se dal přístup matky participantky označit jako velmi liberální. 

 Svou výchovu sama matka hodnotí jako „hodně liberální“. Na druhé 

straně však uvádí, že se dětem snaží dát hranici i tím, že ve výchově klade důraz 

na konkrétní hodnoty, a tím se je snaží směřovat, proto by se její přístup dal 

vymezit spíše na hranici přístupu liberálního a demokratického. 
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U obou participantek je patrná výrazná snaha o otevřenější a vřelejší 

vztahy a přístup k výchově svých dětí. Zpětnou vazbou od dětí je pak jejich 

otevřenost – když mají nějaký problém, přijdou, svěří se, nejsou s nimi 

problémy. Obě participantky se s rolí matky ztotožnily velice kladně a svým 

dětem se snaží hodně věnovat, trávit s nimi hodně času. Dále ani jedna z matek 

neužívá fyzických trestů (a staví se k nim odmítavě), pokud se nejedná pouze o 

plácnutí přes ruce, zadek, či pohlavek. 

V obou případech se matky se svými partnery shodnou v otázkách a 

principech výchovy. V případě paní Dany řeší většinu věcí ona a manžel se 

zapojuje, až když si s něčím neví rady. V případě paní Michaely se manžel 

aktivně zapojuje i do samotné výchovy. V obou případech se manželé aktivně 

zapojují do chodu a péče o domácnost. 

 

 

4.1 Celkové shrnutí zjištění z výzkumu  

 

Z reflexí participantek vyplynula řada poznatků, přičemž některé z nich 

potvrzují již existující teorie, jiné přináší nové pohledy. 

V první řadě se potvrdilo stanovisko Matějčka [2000], že výchovné 

postoje rodičů mají svou podstatu v dětství těch, kteří vychovávají. Ať už se 

v případě participantek jednalo o pozitivní či negativní vzpomínky, reflexe na 

výchovu a přístup svých rodičů, jsou tyto reflexe jakýmsi „odrazovým 

můstkem“. Ukázalo se, že v případech, kdy participantky vnímají přístup 

k výchově ze strany svých rodičů spíše pozitivně, kdy mají a měli hezké vztahy 

s rodiči, a kdy mají hezké vzpomínky na období dětství, je to důvodem k tomu, 

aby vědomě přebíraly výchovné vzory a modely od svých rodičů. V případě, kdy 

si jsou participantky vědomy aspektů přístupu svých rodičů k nim jako k dětem, 

které jim vadily, které neměly rády, či je dokonce zraňovaly, vymezují se vůči 

těmto aspektům a snaží se je vědomě nekopírovat. Toto pravidlo však nemusí 

platit úplně vždy – v jednom případě se ukázalo, že matka vědomě přebírá a 
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kopíruje i ty aspekty výchovy své matky, které sama jako dítě „nesnášela“. 

V situaci, kdy participantka reflektuje své dětství a výchovu svých rodičů 

negativně, kdy se objevuje řada aspektů, které participantce v roli dítěte vadily či 

ji dokonce zraňovaly, se ukazuje, že tato negativní reflexe je důvodem k tomu se 

vůči přístupu svých rodičů vymezit a svou výchovu praktikovat zcela odlišně. 

V případě těchto matek se potvrzuje poznatek Čápa [1996], který píše o tom, že 

špatná zkušenost z dětství vede ke snaze vychovávat své vlastní děti jiným 

způsobem. 

Z výsledků analýzy provedených rozhovorů vyplynulo, že je možné 

sledovat celkový trend v posunu směrem od výchovy autoritativní směrem 

k výchově založené spíše na demokratických principech. Tento poznatek dokládá 

i to, že zatímco většina participantek pochází z rodiny, kde přístup k výchově 

nebo alespoň některé jeho prvky můžeme označit za autoritativní, samy tyto 

matky praktikují výchovu založenou zejména na demokratických principech. 

 Také se přechází od přísnosti směrem k větší toleranci a respektu k dítěti, 

tedy od autoritativního stylu výchovy k demokratičtějšímu. Dochází 

k postupnému „otevírání“ vztahů mezi rodiči, prosazuje se větší míra vzájemné 

komunikace a otevřenosti mezi rodiči a jejich dětmi. I dnes chtějí být rodiče pro 

své děti autoritou, nicméně žádanou formou je pouze autorita přirozená založená 

respektu rodičů dětmi, namísto toho, aby se děti  rodičů bály.  

Ve výzkumu se také potvrdila skutečnost, o které píše např. Vohlídalová 

[2007], tedy že oblast péče o děti je u nás stále doménou žen. I přes to, že se  

ve výzkumu objevil jeden případ praktikování „sdíleného rodičovství“, kdy se do 

péče a výchovy dětí zapojují rovnoměrně oba partneři [Deutsch 2001], je 

v případech ostatních participantek s větší či menší mírou angažovanosti mužů 

péče a výchova dětí pořád hlavně na ženách.  

Na otázku srovnání náročnosti výchovy dětí dříve a odpovídaly matky tak, 

že každá doba přináší jiná očekávání a nároky na roli matky, nicméně vesměs 

panovala shoda v tom, že dnes je výchova dětí náročnější. Náročnost dnešní 

výchovy dle výpovědí participantek koresponduje zejména s dobou, ve které 

žijeme a pro kterou jsou dnes děti vychovávány. Větší důraz je kladen na 
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materiálno, kdy děti mají kolikrát více, než by samy potřebovaly, na nic nemusí 

čekat a ničeho si pak tolik neváží. Výchova dnes je náročnější také v tom, že se 

rodiče o své děti více bojí, protože společnost je nebezpečnější.  

Na druhou stranu participantky reflektují, že dnes jsou díky větší 

otevřenosti vztahu mezi rodiči a dětmi častější projevy lásky mezi rodiči a dětmi, 

a to včetně těchto projevů na veřejnosti, což všechny participantky, které tuto 

změnu reflektovaly, hodnotily jako pozitivní změnu.  
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5. Závěr 

  

Tato práce shrnuje některé přístupy k rodičovskému a výchovnému stylu a 

některé specifické otázky týkající se výchovy dětí. Reflektují matky zkušenost 

s výchovou svých rodičů? A jak reflektují zkušenost s výchovou svých vlastních 

dětí? Dochází zde k nějakému (mezi)generačnímu posunu/změnám v tomto 

přístupu ve výchově? A co tento posun/změnu způsobuje a ovlivňuje? Cílem této 

práce bylo zjistit, jak generace dnešních matek reflektuje výchovu svých rodičů, 

jak reflektuje svou vlastní výchovu a zda dochází k nějakému posunu, případně 

co tento posun ovlivňuje. Při shrnutí těchto poznatků jsem vycházela především  

z literatury zabývající se výchovou a vývojem dítěte, která patří ke stěžejním 

výchozím zdrojům při zpracování této práce. 

Empirická část práce byla realizována pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů s generačně mladšími rodiči. Hlavní podmínkou účasti ve výzkumu 

byla zkušenost matek s výchovou vlastních dětí. S osmi participantkami byly 

provedeny polostrukturované rozhovory, v nichž byly konfrontovány zkušenosti 

matky s výchovou svých rodičů s vlastní zkušeností při výchově svých dětí.  

Na základě provedeného rozhovoru a jeho analýzy bylo zjištěno, že 

k mezigeneračnímu přenosu skutečně dochází a že tento přenos je ovlivněn 

především sebereflexí dětství matek a přístupu jejich rodičů a uvědomění si toho, 

co se jim na přístupu jejích rodičů líbilo a co se j nelíbilo.  

Výzkum také ukázal a v podstatě potvrdil již zřejmý fakt, a to že rodina 

má zcela zásadní význam na vývoj člověka. Na základě odpovědí participantek 

bylo zjištěno, že rodina je tím nejdůležitějším prostředím, které člověka 

ovlivňuje jak pozitivně tak negativně. Zda matka přebírá výchovný přístup svých 

rodičů, je tedy dáno hlavně tím, jak sama matka reflektuje svoje dětství, přístup 

k výchově svých rodičů a samotné vztahy mezi ní a rodiči – zda negativně, či 

pozitivně. Důležitým výstupem ale zůstává fakt, že to, jak člověk prožije dětství 

a spolu související vztahy v rodině, ho natolik ovlivní, že se tento vliv promítne i 

do způsobu jeho vlastní výchovy. 
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