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ANOTACE 

Tématem této diplomové práce Je současné pojetí výchovy k manželství 

a rodičovství se zaměřením na kurikulární programy České republiky a současné 

proměny postojů společnosti k manželství a rodičovství. Práce zachycuje právní 

důsledky manželství, podmínky pro vstup a zároveň ukončení manželství uzavřeného 

civilním i církevním sňatkem. Reaguje i na nově přijatý zákon o registrovaném 

partnerství jako další respektované formě soužití. Statisticky podložené údaje dokládají 

vývoj prvosňatečnosti a porodnosti, zachyceny jsou konkrétní podoby projektů 

věnované výchově ke zdravému a zodpovědnému rodičovstVÍ a rozhodování pro vstup 

do manželství. V závěru jsou uvedeny a zhodnoceny vybrané příklady současných 

učebnic. 

Klíčová slova: 
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mateřský a otcovský vzor, kurikulum, reformace školstvÍ, rámcový vzdělávací program 

ABSTRAKT 

This thesis is concemed with current streams in marriage and parenthood education 

within the framework of curricula existing in the Czech Republic and the nowadays 

shifts in public attitudes towards marriage and parenthood. 

The thesis outlives legal consequences of marriage, conditions essential for entering 

and dissolving marriage - concluded either at the registry or at church. The thesis 

reflects also up on the recently adopted law on gay marriage as another acknowledged 

form of cohabitation. 

Data confirmed by statistics provide a picture of the first marriage and birth rates. 

Outlines are given of a specific project designed for education aiming at mature 

marriage decision making and healthy and responsible parenthood. The concluding part 

contains samples of current literature on the given topic plus their assessment. 
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, 
Uvod 

Cílem této práce je zmapovat současné pojetí výchovy k manželství a rodičovství 

v České republice se zaměřením na oblasti předškolního, školního vzdělávání a taktéž 

na přípravné kurzy před vstupem do manželstvím. Práce je charakteru převážně 

teoretického. 

Tuto složitě strukturovanou problematiku můžeme nazírat z řady pohledů. Co tedy 

ovlivňuje naše postoje k manželství a rodičovství? Bezpochyby je to v prvé řadě rodina, 

její emoční klima, přijetí a plnění rolí mateřských, otcovských, bezprostřední, 

angažované přijímání dětí. Další důležitou roli hraje širší rodina. Za rodinou následuje 

škola, její formace skrze vzdělávací a výchovnou složku, vliv spolužáků, vrstevníků, 

part, vzorů a konečně formování postojů a názorů pod vlivem osobností pedagogů. 

Zásadní vliv na utváření společenských postojů k manželství a rodičovství mají 

masmédia. Obecně lze říci, že tato problematika je nekonečným zdrojem konfrontací 

názorů profesionálů i laiků. Každý se v dané chvíli stává "odborníkem" s podílem 

vlastních zkušeností ve zmíněné oblasti, takže se rázem ocitneme v mozaice 

protichůdných tvrzení. Stálo by za samostatné téma jiné práce zachytit názory a tvrzení 

o postojích k manželství a rodičovství podsouvaných filmem, televizí, reklamami, 

módními časopisy a bulvárními plátky. Tyto informace nemají tak zanedbatelný vliv 

na postoje mladých lidí, jak by se na první pohled mohlo zdát. I kdyby neměly 

destruktivní charakter k odvaze vstupu do manželství či rodičovství, vrhají 

přinejmenším na příjemce otazníky, nutící ke konfrontaci s vlastním životem a mnohdy 

mohou přivést mladé lidi k názorové dezorientaci. 

Neopomenutelnou formativní roli zde hraje i církev se svými vyhraněnými postoji 

a názory. 

Nebylo v mých silách reagovat na všechny zmíněné zdroje a nyní uvádím výčet 

sledovaných faktorů. 

Pro volbu tématu Jsem se rozhodla na základě osobního hledání životní cesty, 

pozorování svého okolí, zvláště mých vrstevníků vstupujících do svazku manželského, 

a také z podnětu vyvolaném účastí na konferenci Manželství, rodina a etika pořádané 

Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně ve dnech 9. - 10. 10. 2004 

uspořádané k desátému výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeném OSN. 

Text je rozčleněn do šesti kapitol. Stěžejní jsou první a čtvrtá věnované manželství 

a rodičovství. Kapitola o manželství definuje manželství jako instituci, zachycuje její 
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historický vývoj s ohledem na křesťanské pojetí svazku jako svátosti a civilní chápání 

manželství. Přibližuje proměnu rituálu sňatku a právní podmínky ukončení manželství 

s důrazem na vazby církevního a civilního práva. V následující druhé kapitole je 

nastíněn vývoj sociologických teorií věnovaných vývoji rodiny a rodinného 

společenství. Navazující kapitoly zachycují současné proměny rodiny z pohledu 

dnešních sociologů a psychologů. 

Třetí kapitola se zabývá formami rodinného soužití. Text je podložen soudobými 

výzkumy a statistikami. Na závěr je zařazen komentář k nově přijatému zákonu 

o registrovaném partnerství. 

Rodičovství je věnován zdánlivě menší prostor než manželství, ale z celku textu by 

mělo být patrné, že se dané oblasti místy prolínají. 

Pátá kapitola zahrnuje kurikulární pojetí přípravy žáků na manželství a rodičovství 

v ČR, včetně již "dobíhajících" programů. Jsem si vědoma křehkého přestupu přes toto 

přechodné období, kdy jsem mohla čerpat ze zkušeností jen nemnoha školních institucí 

zavádějících Rámcový vzdělávací program a zároveň jsem analyzovala končící 

vzdělávací programy. Domnívám se, že tato práce může posloužit jako záznam 

zmíněného přemostění kurikula. 

Jedna kapitola se zabývá profilem absolventa pedagogické fakulty v oboru rodinná 

výchova. Tato specializace je a v dohledné době bude nadále studována v kombinaci 

s uvedenými předměty. Z nepochopitelných důvodů dosud nereaguje na probíhající 

reformu školství. 

Závěr práce tvoří praktické ukázky a komentáře k současným vybraným 

institucionálním podporám výchovy k manželství a rodičovství a analýza dostupných 

učebnic. 

V seznamu použité literatury jsou tituly českých autorů zabývajících se touto 

problematikou. 
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1 Manželství jako instituce 

Velký sociologický slovn{k charakterizuje manželstv{ jako: "obvykle společensky 

uznaný, legalizovaný sexuáln{ vztah mezi dvěma nebo v{ce partnery opačného pohlaví, o 

kterém se předpokládá, že se dNve či později stane základem rodiny. " (Velký 

sociologický slovník.l996, str. 590) 

Obecně se lze setkat s těmito formami spojení: 

• jednoho muže a jedné ženy - monogamie 

• jednoho muže a dvou či více žen - polygynie 

• jedné ženy a několika mužů - polyandrie 

Tyto formy soužití můžeme chápat jako tři základní kulturní vzory. 

Také bychom mohli na manželství pohlížet podle vnitřního uspořádání vztahů 

a podílů moci manželů ve společnosti. 

Jedná se o: 

patriarchát 

matriarchát 

Kulturně historickým základem manželství našeho typu - tedy monogamního - je 

v první řadě římské právo rodinné od pol. 5. stol. př. Kr. a také pozdější křesťanská 

manželská doktrína, přísně preferující monogamní manželství a střežící jeho 

nerozlučitelnost. 

Římské právo rozlišovalo dva druhy sňatku. První z nich, tzv. "přísný", delegoval péči 

o ženu do rukou manžela. Právně manželství vzniklo obřadem snědení svatebního 

koláče nebo symbolickým prodejem nevěsty ženichovi, či po jejich ročním soužitÍ. 

Sňatek zvaný "volný" ponechával ženu v otcovském domě, na manžela nepřecházela 

vyživovací povinnost. Císař Augustus (63 př. Kr. - 14 po Kr.) vydal sérii zákonů 

za účelem posílení rodinné soudržnosti. Mužům z nejvyšších společenských vrstev byla 

uložena povinnost uzavřít sňatek. Zákon brojil proti cizoložstvÍ. Zvýhodňoval rodiny 

s více dětmi. 
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1.1 Křesťanské pojetí manželství 

Křesťanství považuje manželství za posvátný, Bohem stvrzený svazek. Je označováno 

jako jedna ze sedmi svátostí v církvi (katolické i pravoslavné). 

Bible tvrdí, že muž a žena jsou stvořeni jeden pro druhého: "Není dobré, aby člověk 

byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou." (Gn 2, 18) Zde i v jiných částech Písma 

můžeme zachytit úctu k rovnocennosti a důstojnosti muže i ženy. Křesťanství ženu 

oslavilo a ocenilo její rovnoprávnost. Bůh z jedné bytosti stvořil dvě a to jen proto, aby 

se obdivuhodně stali "jedno" a dosáhli tak větší plnosti. 

Muž je v Genezis označen jako "zarar", což v hebrejštině znamená připomínat, 

zpřítomňovat. Přeneseně podstata muže spočívá v zpřítomňování Božího stvořitelského 

díla. Má ho oslavovat svojí plodností a bohopoctou. Jeho tělo a duch jsou uzpůsobené 

k zápasu a dobývání země. 

žena "nekeva" znamená prohlubeň, nádobu, vytvoření vnitřního prostoru. Znamená 

to, že je stvořená k přijímání a zároveň k dávání života. 

Muž a žena byli stvořeni ke společenství v lásce. Jejich hluboká odlišnost vytváří 

silnou přitažlivost, která v ideálním případě vede k harmonickému doplňování se. 

1.2 Civilní pojetí manželství 

Typ tzv. civilního manželství vytvořila Francouzská revoluce. Konstituce z roku 1791 

definovala manželství jako "smlouvu o občanském spojení." Brzy po vyhlášení 

Francouzské republiky v roce 1792 bylo manželství doplněno o možnost rozvodu. 

To otřáslo tehdejší společností natolik, že po odstranění Napoleona byl rozvod zrušen 

(1816), a opětovně zaveden byl až roku 1884. Podle francouzského vzoru byly přijaty 

tyto změny i v jiných zemích Evropy na počátku dvacátého století. Na území našeho 

státu k tomu došlo v roce 1919. 

Legalizace manželství se provádí sňatkem civilním či církevním. Sňatek bývá spojen 

s určitými rituály. Předcházejí jej námluvy a zasnoubení. Tyto veřejné oslavy a ohlášení 

dodávají manželství společenskou vážnost a závaznost. Manželé se stávají příbuznými 

na nepokrevním základě a každý z nich získává další příbuzné, kteří patřili původně 

k partnerovi. 
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Dojde-li k narušení manželské soudržnosti, případně dospěje-li do krizového stavu, 

nastává často krize celého rodinného společenství a rozpadá se nejen manželství, 

ale i rodina. Manželská smlouva tak je v méně či více ohledech narušena, nebo zůstává 

nenaplněna. Následně dochází k rozvodovému traumatu, které bývá příčinou silných 

a někdy dlouhodobě přetrvávajících negativních reakcí. 

Specifikem dnešního manželství je drtivá převaha individuální svobodné volby 

partnera, často motivované citovým vztahem, láskou. Vliv a zásah rodičů do této volby 

je systematicky potlačován. Psychologové stále zastávají názor, že tendence k výběru 

partnera podmiňuje především sociálně blízké rodinné prostředí. 

1.3 Rituál sňatku 

Rituál (z lat. ritualis - obřadný) je: "označení výrazného individuálního nebo 

kolektivního způsobu chování, který je standardizován, tj. založen na vnucených nebo 

tradičních pravidlech... Vzniká jako reakce jednajících osob na situaci rozhodování 

nebo strachu, přičemž pro svou identickou opakovatelnost funguje jako stabilizátor 

chování. " (Velký sociologický slovník, 1996, str. 938). 

Rituál svatby v křesťanské Evropě znamenal de facto radikální přechod z dětství 

do dospělosti. Legitimizoval sexualitu, zakládal vlastní domácnost. To vše nevratně. 

S rozvodem se nepočítalo. Sňatek dával novomanželům a jejich sociálnímu okolí najevo 

zrněnu stavu, životní etapu, ke které nově směřují. Signalizoval zrněny, které nastanou 

jednak směrem k jedinci a zároveň směrem ke společnosti, jejich sociálnímu okolí. 

Rituál svatby proměňoval posvátný strach spojený s tímto přerodem v oslavný obřad 

provázený radostí a slavnostností. (srov. http://FeherFeketeKerek.net) 

Tento iniciační prvek rituálu svatby v mnoha podmínkách splňují dnes snad již jen 

církevně uzavírané sňatky. Církev stále hájí stanovisko odpíraného předmanželského 

sexu, tudíž by vstup do manželství měl být iniciací posvěcující a otevírající brány tajů 

sexuality, úplného odevzdání se partnerovi. 

Pro současnou společnost není tento přechod do nové životní etapy, kdy se partneři 

stávají rodiči, podmíněn žádným rituálem. Založit rodinu, společnou domácnost mohou 

páry i nesezdaní jednotlivci. 

Přesto můžeme tvrdit, že sňatek zůstává v našem kolektivním podvědomí iniciačním 

rituálem. Každý z partnerů na sebe bere novou zodpovědnost, související s novým 

postavením. A to je pro sekularizovanou společnost, která přišla o tolik iniciačních 
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rituálů, stále atraktivní způsob, jak veřejně změnit svoje postavení, vzít na sebe novou 

roli, dát najevo svoji dospělost a odhodlanost k zodpovědnosti nejen za sebe, ale i 

za partnera a děti. Obřad je stále přitažlivým symbolem tradice, která jako jedna z mála 

přečkala tlak moderní doby. K těmto tradicím se pojí i lokálně podmíněné zvyky 

a symboly, které mají v různých částech naší země osobitou podobu. Hojně dodržované 

svatební zvyky jsou stále živé zvláště na Moravě a stávají se tak dědictvím kultury dané 

oblasti. 

Svatební obřad je dnes i výnosným obchodem. Zajišťují ho svatební agentury, 

instituce, které jsou připraveny zajistit tento jedinečný den "v rozmanitých trendech, 

stylizacích, včetně inscenací pestrých představení". Formulace jsou převzaté ze souboru 

nabídek těchto agentur. 

Organizace sňatku se tak neděje skrze přirozenou komunitu partnerů, tedy skrze jejich 

rodinu a přátele. Tito lidé jsou v lepším případě na svatbu pouze pozváni, aniž by se 

na jejím vzniku podíleli. To jistě neposiluje intimní vazby daných komunit natolik, jako 

když jsou její členové zapojeni do organizace a mohou nést podíl starostí se sňatkem 

spojených. Svatební den je pak i jejich zásluhou, radostí a vyvrcholením příprav. 

Společné přípravy jsou příležitostí k navázání vztahu rodin. 

Ať již pohlížíme na funkci svatebních agentur pozitivně nebo negativně, vidíme 

v nich úpadek rituálu, poslední záchranu pro odcizené, vykořeněné, komunitních opor 

zbavené jedince. Nebo naopak, spatřujeme-li v nich pokrok, neomezené možnosti 

a cestu ke šťastnému prožití svatebního dne, je patrné, že je tento obřad pro mnoho 

snoubenců stále důležitým symbolem iniciace. 

1.4 Elementární manželská práva a povinnosti vzniklá uzavřením 

sňatku 

Patří k nim zejména vzájemný monopol nad sexuálním životem a legalita otcovství 

a mateřstvÍ. Manželé získávají společné právo disponovat narůstajícím majetkem, jsou 

povinni vést společně následky eventuálních majetkových ztrát, vytvořit ekonomické 

zázemí pro své děti. 

Novým trendem současnosti je vzrůstající počet otců na rodičovské dovolené, čímž se 

zvolna rozmělňují zažité představy o mateřské a otcovské roli podílející se na péči 

o dítě, zajištění příjmů pro rodinu a pracích vhodných pro ženy a muže. I když je 
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v současnosti tradice manželova práva na domácí služby manželky a manželčino právo 

na ekonomickou podporu, zvláště v období mateřství, zvolna narušována, stále ji 

můžeme pokládat za živou. 

Manželstvím dochází i ke zvláštnímu typu sociální směny. Nemluvíme-li 

o kalkulacích s věnem, které dnes již ztratilo dříve zdůrazňovanou důležitost, jde 

o převod privilegií. Uzavřením sňatku se jedinec stává členem společenské skupiny, 

která pro něj může být symbolem prestiže, uznání, konformity, potvrzením zakotvení 

a přijetí své role. 

Ukončením smlouvy, o jejichž podmínkách podrobně pojednává následující kapitola, 

dochází k zásadním životním změnám a mohou být příčinou silných a dlouho trvajících 

traumatických reakcí. 

1.5 Ukončení manželství 

1.5.1 Podmínky uzavření a ukončení manželství v katolické církvi 

Manželské právo katolické církve je za staletí detailně propracovaným podsystémem 

kanonického práva. Pojem manželství je v něm obsažen v trojí rovině. Jednak jako 

sňatek, jednak jako kanonický stav (status), jednak jako svátost (jde-li o platné 

manželství pokřtěných). Církevní manželské právo se stalo základem zpracování 

manželského zákonodárství u moderních států. 

Za podstatné vlastnosti manželství je z hlediska katolické církve označena jednota 

(monogamnost) svazku a zásadní nerozlučitelnost. Kanonické právo rozlišuje 

manželství pouze platné, tedy platné manželství mezi pokřtěnými, které nebylo 

dokonané pohlavním stykem, a manželství platné a dokonané, tedy završené pohlavním 

stykem. Případný pohlavní styk před vznikem manželského svazku v tomto ohledu není 

rozhodující. Kanonické právo dále rozlišuje manželství přirozené, tedy manželství mezi 

nepokřtěnými, a manželství domnělé, které je neplatné. 

Manželství je vytvářeno souhlasem stran. Podmínkou je souhlas osob opačného 

pohlaví, které mají právní způsobilost. Kromě tohoto souhlasu je nezbytným 

předpokladem i zachování zákonem stanovené formy a absence překážek. 

K vadám manželského souhlasu patří nezpůsobilost uzavřít manželství (pro 

nedostatečné užívání rozumu, závažnou poruchu soudnosti co do podstatných práv 
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a povinností manželských a neschopnost převzít podstatné manželské povinnosti 

z psychických důvodů), omyl (co do osoby, co do zásadních vlastností osoby a co 

do jednoty, nerozlučitelnosti a svátostné důstojnosti manželství), simulace manželského 

souhlasu, podmínka, s níž je manželství uzavíráno, zamlčení podstatných skutečností, 

násilí (fyzický nátlak, psychický nátlak) a strach. 

Kodex kanonického práva dále definuje překážky, jež činí manželství neplatným. 

Jsou rozlišeny tzv. překážky božského práva (absolutně nedispenzovatelné) a tzv. 

překážky církevního práva (u nichž je dispens rozdělen do pravomoci papeže, biskupa a 

faráře). K těmto překážkám patří nedostatek předepsaného věku (16 let u mužů a 14 let 

u žen), impotence, rozdílnost vyznání, trvající platný manželský svazek, svátost svěcení 

nebo vázanost veřejným doživotním slibem celibátu v řeholním společenství, únos ženy, 

usmrcení manžela, pokrevní příbuznost (v přímé linii ve všech stupních, v boční linii až 

do čtvrtého stupně boční linie), švagrovství (vzniká z kanonicky platného manželství 

mezi manželem a pokrevními příbuznými druhého manžela) a zákonné příbuzenství 

(vzniká osvojením). 

Manželství uzavřené dle kanonického práva zaniká smrtí nebo prohlášením manžela 

za mrtvého (v pravomoci diecézního biskupa na základě provedeného šetření). 

Papežovou pravomocí je zrušení nekonzumovaného sňatku (platného manželství 

nezavršeného pohlavním stykem). Od novozákonních textu je odvozováno tzv. 

privilegium paulinum, tedy možnost ukončit manželství dvou původně nepokřtěných 

manželů, z nichž jeden přijal křesťanskou víru a druhý ho na základě tohoto kroku 

opustil. Papežovou pravomocí je tzv. privilegium petrinum, kdy může coby nositel 

nejvyšší moci v církvi a nástupce sv. Petra rozvázat ze závažných důvodů a na základě 

žádosti jednoho z manželů každé nesvátostné manželství (i polokřesťanské). Pokud jde 

o svátostné manželství, tedy o sňatek dvou pokřtěných, platí zde nerozlučitelnost. 

Jedinou možností pro zrušení církevního sňatku je jeho zneplatnění. Agenda soudních 

řízení o prohlášení neplatnosti manželského svazku je nejrozsáhlejší agendou 

u církevních soudů. K prohlášení neplatnosti manželského svazku je nutné souhlasné 

stanovisko diecézního a metropolitního soudu, v případě rozporu mezi jejich postoji 

rozhoduje apoštolský stolec. 

Je třeba zdůraznit, že tyto kanonicko právní normy nemají přímý dopad na současný 

právní systém ČR. Civilně právní účinky rozhodnutí církevního soudu byly v českých 

zemích naposledy uznávány v období let 1856 - 1868, a to na základě Konkordátu mezi 

Apoštolským stolcem a Rakouským císařstvím uzavřeným roku 1855. 
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Církev ve svém právním řádu i ve své společenské praxi projevuje eminentní zájem 

o kvalitní manželské společenství. Snaží se o to jasně stanovenými právními normami, 

jejichž součástí je celková příprava na manželství katechezemi a podmínka důsledné 

morální i právní přípravy před samotným uzavřením sňatku. Cílem tohoto úsilí je 

napomoci vážnému přístupu k manželství vůbec, podporuje prevenci neuvážených 

sňatků s následným vysokým rizikem jejich rozpadu. Snaží se o naplnění Ježíšových 

slov: "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj." (Mk 10,9) Důležité je však zdůraznit, 

že v současnosti se změkčuje přísnost postoje církve k rozluce. 

1.5.2 Ukončení platnosti civilního manželství 

Ukončení manželského svazku v českém právním řádu řeší příslušná ustanovení 

zákona o rodině č. 94/1963, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jednoho z manželů za mrtvého. Byl-li 

manžel prohlášen za mrtvého, manželství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o tom nabude 

právní moci. Bude-li prohlášení za mrtvého zrušeno, zaniklé manželství se neobnoví, 

pokud manžel toho, kdo byl prohlášen za mrtvého, uzavřel nový sňatek. Oproti tomu 

církevní právo v souvislosti s pojetím manželského slibu tuto situaci řeší zneplatněním 

následného sňatku a potvrzením původního manželství. 

Zákon o rodině ve své páté hlavě upravuje rozvod manželů. V § 23 se v článku 1 

praví: "Státní orgány ve spolupráci se společenskými organizacemi a všem občany jsou 

povinny napomáhat upevňování manželství a rodiny, zejména tím, že předcházejí 

příčinám, které by mohly vést k narušení pevnosti a trvalosti vztahů v manželství 

a rodině. " Čl. 2 "Lehkomyslný poměr k manželství je v rozporu se zájmem společnosti. 

Proto lze ke zrušení manželství rozvodem přistoupit jen ve společensky odůvodněných 

případech. " 

Následující ustanovení zákona o rodině upravují podmínky, za nichž je možné 

manželství rozvést. O rozvodu manželství rozhoduje soud na základě návrhu některého 

z manželů. Rozvod je přípustný pouze v případě, že jsou vztahy mezi manžely tak vážně 

rozvráceny, že manželství nemůže plnit svůj společenský účel. Při rozhodování 

o rozvodu musí soud přihlédnout zejména k zájmům nezletilých dětí. Soud je povinen 

zjistit příčiny, které vedly k rozvrácení manželství. Svá zjištění uvede v odůvodnění 

rozhodnutí. 
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2 Teorie rodiny 

Obtížně budeme v dějinách hledat stabilnější, ale proměnami zmítanou instituci jako 

je rodina. Pro sociologii se stala tématem formování mnoha teorií. Sociologové vidí 

v rodině základ státu, poskytuje jim reflexi společenského vývoje. 

Již Konfucius (4. stol. př. Kr.) považoval rodinu za základ štěstí a prosperity státu. 

Nejstarší etické a morálně normativní spisy jako jsou např. knihy Starého zákona, 

indické spisy - Rgvéd, poukazují na to, že jakmile lidé přestávají plnit rodinné závazky, 

společnost ztrácí svou soudržnost a sílu. 

2.1 Historicko-právní škola 

(srov. Možný, 1999, str. 23 -75) 

Druhá polovina devatenáctého století přináší řadu historických a institucionálních 

výzkumů rodiny. Výzkumy odráží obraz tehdejšího systému norem, právního řádu 

vztahujícího se na manželské, rodičovské, vlastnické a dědické nároky. Tyto právní 

normy sloužily jako analýza forem manželství a rodiny. Jsou zde zachyceny dramatické 

změny s příchodem občanského práva, kdy se se zánikem feudalismu a počínající 

industrializací mění rodinné a dědické právo. Platnost civilního práva proměňuje 

sociální vztahy jednotlivce. Občan se stává samostatným nositelem rolí i právních 

závazků. 

Nejvýznamnější postavou historicko-právní školy je Henry Summer Maine (1822-

1888). Tento profesor občanského práva v Cambridge vycházel ze studia římského 

a indoevropského pojetí patriarchátu. Tvrdí, že v předindustriálních společenstvích 

platilo statusové právo, kde jedinec nemá právní subjektivitu, žije pod nadvládou 

patriarchy. Na rozdíl od toho civilní právo, které je typické pro industriálně-městské 

společenství, přijímá tzv. smluvní právo. Občanské právo odvozuje právní postavení 

jedince od jeho vlastních schopností a výkonnosti. Občan se stává samostatným 

nositelem rolí i právních závazků. 

Již Émile Durkheim (1858-1917) se ve své posmrtně vydané studii Manželská rodina 

(1921) domníval, že to, co dříve zakládalo pevnost a kontinuitu rodiny - zděděný 

majetek, sociální status, se stále více vytrácí. Rodina tím ztrácí svoji stabilitu. 

Proměňuje se také postavení manželů, kteří se vyvazují z příbuzenských sítí. 
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Zásadní a pozitivní přínos pro shromažďování dat o následcích industrializace 

na rodinu měl Frédéric la Play (1806-1882). Rozlišoval tři typy rodiny: 

patriarchální rodinu - více nukleárních rodin žije pohromadě, stabilita je tu 

velmi vysoká, rodina se řídí tradicí a poskytuje materiální i morální podporu, 

zvláště slabším jedincům, ti silnější jsou podle Le Playe bržděni v rozvoji; 

nestabilní rodinu vznikla jako důsledek industrialismu 

a individualismu bohatých vrstev západní Evropy. Její členové jsou rodiče 

a neprovdané děti. Po sňatku děti odcházejí z rodiny a nepociťují závazky vůči 

rodičům a sourozencům. Takovéto soužití není dostatečně stabilní. Je narušena 

morálka, rodinná tradice a sociální autorita; 

rozvětvenou rodinu - ta je podle Le Playe vzorem pro sociální reformu. Rodina 

žije ve vlastním domě, kde zůstává vždy nejstarší syn i poté, co se oženil. Celé 

rodinné jmění přechází do rukou jednoho dědice. Jeho povinností je postarat se 

o rodiče a sourozence. 

V dědickém právu vidí Le Play jednu z hlavních příčin rozkladu rolnických rodin 

a státu. Otec rodu ztratil svoji suverenitu, sourozenci jsou zrovnoprávněni. 

Le Play a řada jeho součastníků usilovala o vytvoření objektivní vědy o rodině. 

V ýsledky bádání měli sloužit k podpoře obnovy rodinné morálky a státu. 

2.2 Pojetí rodiny z pohledu strukturálního funkcionalismu 

Významný přínos pro teorii rodiny měly neotřelé a moderní studie Ta1cotta Parsonse 

(1902-1979). Svoje postřehy integroval do tří velkých témat: 

skupinovou dynamiku nukleární rodiny a její vývoj v rodinném cyklu 

prastarou záhadu tabu incestu 

funkci vrstevnických skupin adolescentů 

Zásadní význam přináší Parsonsova odpověď na otázky integrace rodiny 

do společnosti. Klade do kontrastu se součastnou emancipovanou nukleární rodinou 

starší párový model žijící v širokém příbuzenském předivu. Určující status této rodiny 

podmiňovalo postavení muže, proto zde nedocházelo ke konkurenci mezi partnery. Role 

jsou jasně stanoveny, tím je omezena soutěživost, která je podle Parsonse destruktivní 

prvek zdravého vztahu. Žena pečuje o blaho rodiny přímo v jejím středu. 
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Zprvu byla tato teorie bouřlivě přijata, v sedmdesátých letech se stala terčem kritiky 

zvláště feministek. K částečné rehabilitaci dochází v devadesátých letech minulého 

století, v době, kdy je rodina ohrožena sebestředným individualismem a bezedným 

konzumem. 

Do protikladu k Parsonsovi se staví William J. Goode. Pozoruje sice stejnou sociální 

skutečnost, oba ji však vidí z odlišného úhlu. 

V manželské rodině, kterou definuje Goode, vzniklé dávno před industrializací, vidí 

determinantu vývoje naší západní civilizace. Manželská rodina totiž umožňuje a 

ulehčuje podle Gooda mobilitu geografickou i sociální, klade důraz na výkon a zároveň 

učí nespoléhat se závisle na příbuzné. 

Oba autory můžeme zařadit patrně meZI nejvýznamnější moderní klasiky 

sociologické koncepce rodiny. 

2.3 Počátky českých studií rodiny 

Zrod české sociologie můžeme zařadit na konec devatenáctého století. První 

rozsáhlejší studie věnované rodině vznikají ve třicátých letech dvacátého století jako 

reakce na hospodářskou krizi a jí způsobené otřesy v rodinných strukturách. 

O otázky ženské emancipace se aktivně zajímal Tomáš G. Masaryk (1850-1937). 

Tento humanistický myslitel celý život přednášel o nutnosti a nároku žen na vzdělánÍ. 

Hájil rovnoprávnost žen ve společnosti. (Jeho realistická strana se zasadila o přiznání 

volebního práva ženám, to bylo schváleno r. 1911). 

Konzervativní linii v naší sociologii rodiny založil Emanuel Chalupný (1879-1957). 

Zajímal se o témata matriarchátu, mnohomužství, zkoumal rodovou diferenciaci. 

O krizi rodiny první poloviny dvacátého století psal Inocenc Arnošt Bláha (1879-

1960). Příčinu podle něj dysfunkčních a v krizi se ocitajících rodin viděl Bláha v zániku 

tradiční rodinné komunity způsobené industrializací a v pozvolném zániku tradičních 

hodnot vztahujících se k odpovědnosti, odříkání a věrnosti, jejichž nositelkou byla víra 

a církev. Ač byl sám liberální demokrat, obával se emancipace žen ve smyslu 

osvobození od rodinných závazků a povinností k dětem. 

Zajímavou osobností na poli rodinné problematiky byl Otakar Machotka (1899-1970). 

Ve své habilitační práci obsáhl výzkum v 13 000 pražských sociálně slabých rodinách 

třicátých let minulého století, a tím se nesmazatelně zapsal do dějin české sociologie, 

kterou v té době pozvedl na vysokou odbornou úroveň. O. Machotka byl také 
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zakladatelem manželských poraden. Ty díky své dlouholeté tradici získaly prestiž 

i v zahraničí. 

2.4 Význam rodiny očima dnešních sociologů 

První, kdo definoval postmoderní rodinu, byl v roce 1975 Edward Shorter. 

Identifikoval ji jako instituci, která se vyznačuje: 

hodnotovou diskontuitou mezi rodiči a dětmi, plynoucí z větší hodnotové 

závislosti dětí na masmédiích nežli na rodičích 

latentní nestabilitou v párovém životě, jež se odráží ve vzestupu rozvodovosti 

a nesezdaného soužití 

systematickým demolováním konceptu "rodinného hnízda" nukleární rodiny 

jako důsledek změněného postavení žen (liberalizace jejich postavení 

ve společnosti). 

Tuto kritickou reflexi společnosti můžeme zmírnit pohledem našeho současného 

českého autora. 

"Rodina je prvním a dosti závazným modelem společnosti, s jakým se dítě setkává. " 

(Matoušek, 1993, str. 10) Znamená to, že se podílí na formaci osobního vývoje 

a názorových postojů k ostatním lidem, skupinám. Hodnotový systém rodiny je vždy 

nějakým způsobem odvozen od norem ve společnosti průměrných. Rodina vybavuje 

dítě nejen hodnotami, ale profiluje i jeho životní dráhu, jeho představy o rodinném 

životě, jeho vztah k manželství. Tyto informace jedinec tříbí ve střetu s jinými názory, 

s nabytím nových zkušeností. Dochází k restrukturalizaci hodnot, převážně však 

paradigma získané v rodině má na jedince mimořádný vliv, neboť se budovalo 

na silných základech podepřených citovou vazbou mezi rodičem a dítětem. Zmíněný 

výrok platí i v případě negativní citové vazby mezi rodičem a dítětem. 

o. Matoušek se domnívá, že k nejdůležitějším rysům rodiny patří následující dimenze: 

(srov. Matoušek, 1993, str. 10 - 12) 

Teritoriální rozměr rodiny 

Každému svému členu rodina poskytuje domov. Zde se jedinec může oprostit 

od společenských rolí, prožívat intimitu, otevřenost, sdílet se. Ve společenství rodiny 

jsou prožívány radosti, ale i traumata, které její členy potkávají. V kruhu svých 
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nejbližších poznáváme sami sebe, získáváme zpětnou vazbu. V ideálním případě zde 

vládne bezpodmínečné příjímání, rodina je přístavem bezpečí a jistoty. 

Komunikační rozměr rodiny 

Jednotliví členové rodiny jsou si partnery v komunikaci. Díky časté vzájemné 

interakci si upevňují své rodinné role, sledují společné cíle, utvářejí svoji historii, 

plánují budoucnost. Učí se jeden druhému přizpůsobovat, vytvářet kompromisy. Každá 

rodina je osobitým a neopakovatelným ostrovem komunikačního řádu, nonverbálních 

odlišností, schopností empatie, vytváří nejrůznější tabu. 

Praví partneři zůstávají navzájem otevření, zranitelní, citliví, vznětliví. Přináší 

to dynamiku vztahu, mnohdy i bolestnou, ale pravdou je, že mlčení zabíjí lásku. Nic se 

neděje tak nevědomky, jako když něco odumírá. Opomíjení sebe navzájem je cestou 

k zániku komunikace. Vztah pak nezabíjí hádky ani nevěra, ale mlčení. 

Dospělost jedinců se projevuje schopností převzít zodpovědnost za druhé. V tomto 

případě za členy své rodiny. Znamená to, že člověk musí určitým způsobem omezit 

svoji svobodu. Manželství, rodina nejsou instituce, které mají za úkol zajistit šťastný 

život, je to úkol, na jehož cestě se mohou odehrát i chvíle ke štěstí přirovnávané, ale 

především je to poslání, které vyžaduje osobní nasazení. 

"Moderní člověk ale tápe votázce: Ve jménu čeho bych měl být odpovědný? Je 

odpovědný dík historické setrvačnosti, díky schopnosti lpět na blednoucích 

náboženských normách? Oslavování citu a individuality jej nezachrání, to dnes už ví. 

Pokud není věřící, chybí mu ideologie zakládající smysl pro odpovědnost. " (Matoušek, 

1993, str. 12) 

2.5 Současné proměny rodiny 

(srov. Stašová, in Kraus, Poláčková et al., 2001, str. 83) 

1. Rodina přestává být jediným socializačním faktorem nastupující generace. Její 

místo suplují vzdělávací instituce, masmédia. 

2. Snížila se stabilita rodiny. Jak bude rozvedeno níže, rodina ztratila svoji 

ritualizovanou podobu a vytváření manželských rodin je provázeno značnou 
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volností. Zvyšuje se podíl rodin založených na soužití partnerů bez uzavření 

manželství. Rozvodovost dosahuje v naší zemi až 40 % (tamtéž, str. 83) a 

většina rozvádějících se manželství má děti. 

3. Rodina ztrácí svůj monopol na sex a reprodukci. Zvyšuje se sexuální svoboda. 

4. Velké rozšíření zaznamenala antikoncepce a plánované rodičovství. Snížil se tak 

počet nechtěných těhotenství. Nastupuje trend individualismu, děti se posouvají 

v kategorii životních hodnot za faktory osobního rozvoje a úspěšnosti. Je kladen 

důraz na hmotné zázemí rodiny. 

5. Mění se celková struktura rodiny. Omezuje se vícegenerační soužití, s ní 

přichází zpřetrhání sociálních vazeb uvnitř rodin. Širší rodina se již nepodílí 

v takové míře na výchově dětí, neplní funkci sociální soudržnosti a nemá 

příležitost tlumit napětí vznikající v rodině. 

6. Změněné postavení žen poznamenává strukturu rodiny již od první poloviny 

minulého století. ženy se zapojily do pracovního procesu, vzrostla jejich 

vzdělanost, rozšířilo se pole kvalifikace, a tím se rozmělnil patriarchální vzor 

rodiny. Přibývá, tzv. dvoukariérových manželství, snižuje se počet společně 

stráveného času rodičů a dětí. 

7. Zajímavou proměnou prošel fenomén "svobodné matky", neboť ve společnosti 

slábne negativní konotace tohoto termínu. 

8. Prodlužuje se délka života, a tím i trvání rodiny. Zároveň se prodlužuje doba 

odchodu dětí z původní rodiny a jich osamostatnění. 

9. Narůstající délka života mužů a žen vede k prodloužení potenciálního období 

manželství z doby 10 - 15 let běžných v minulosti, na dnešních nezřídka až 

padesát let. 

V současné době se hovoří o tzv. krizi rodiny. Správnější by však bylo označit tento 

fenomén krizí tradiční rodiny. Současná rodina přechází přerodem. Známe její výchozí 
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pozici, zakotvenou v tradici předávaných vzorů rolí. Ty ovšem prodělávají SVOJI 

transformaci. Otřesena je role manžela, jako živitele, autority a dominantního prvku 

v rodině. U mnoha mužů se tak vytrácí angažovaná odpovědnost za rodinu. Kde hledat 

příčiny této ztráty mužnosti? A nabrala-li tak dramatického rozmachu, že pod jejím 

vlivem se mnoho dnešních mladých mužů obtížně identifikuje s mužskou rolí, neboť ve 

svém okolí postrádá adekvátní vzory, jaké bude mít dopady na založení jejich budoucí 

rodiny? 

U žen bychom mohli zaznamenat zcela opačný jev. Zhruba od padesátých let, kdy se 

u nás ženy aktivně zapojily do pracovního procesu, stoupá jejich konkurenceschopnost 

vůči mužům zajistit svými příjmy rodinu. Někdy se dokonce ženy stávají hlavními 

živitelkami rodiny. Současně však stále zůstává jejich markantní podíl na pracích 

v domácnosti. V historicky krátké době po vstupu prvních žen na univerzity, ženy svou 

vzdělanostní úrovní mnohdy předstihují muže. Pro řadu žen přestává být mateřství 

hodnotovou prioritou, pro kterou by byly ochotny obětovat vše ostatní. Tím došlo 

k otřesu zažité ženské role. 

Je logické, že tyto otřesy se promítají v rodinném klimatu. O této krizi svědčí 

hodnotové proměny dnešních mladých lidí, jejich postoje k manželství a rodičovství, 

množství neúplných rodin a vysoká rozvodovost. 

Můžeme tak souhlasit s tvrzením P. Saka (srov., Sak, 2000 str. 223), že úspěšnost 

dnešní rodiny spočívá v přehodnocení a zakotvení nových rolí obou partnerů a v míře 

schopnosti adaptibility na překonané chápání fungování rodiny. 

"Moderní rodina založena na skutečném partnerství vzniká v překonávání sociální 

prestiže dřívějších rodinných rolí, staré konfigurace rolí a jejich obsahu. " (Sak, tamtéž) 

Tato transformace se bude zákonitě přenášet do sociálního zrání dětí a mládeže. 

Veškeré krize rolí, které se dějí v primární rodině, mohou narušit bazální potřeby jistoty 

u dětí. Proto je nejdůležitějším předpokladem, aby přes všechny tyto otřesy byl v rodině 

zachován dobrý kontakt rodičů a dětí, vládla zde pozitivní citová atmosféra a vřelé 

přijímání. 
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3 Formy rodinného soužití 

Tato kapitola se zaměřuje na rozlišení dvou typů současného rodinného soužití. 

Jedná se o manželství, tradiční formu, a nově respektovanou formu partnerství. 

Hned zpočátku se nabízí otázky. Jakým způsobem rozlišuje dnešní tolerantní společnost 

rozdíly mezi partnerstvím a manželstvím? A nakolik chápou dnešní mladí lidé 

partnerství jako trvalou součást a počáteční prvek manželství? 

3.1 Partnerství 

Partner je termín pocházející z 18. století a má kořen v latinském partito, participes -

účastník, společník. Partnerství vyjadřuje specifický a jedinečný osobní vztah, který je 

spolu s přátelstvím pro manželství konstitutivní a stává se jeho trvalou součástí. Je 

schopné saturovat touhu po manželství a vytvoření rodiny, což však neznamená, že je za 

něj zaměnitelné. Odlišuje se od manželství absencí veřejného obřadu. Znamená to, že je 

soukromou záležitostí. Je nezávazné a je možno je kdykoli přerušit nebo ukončit. 

Odehrává se v osobním prostoru, nad kterým má společnost jen malou kontrolní a 

regulující moc. 

3.1.1 Manželství versus partnerstvÍ 

,,Manželství není ničím příjemným a harmonickým, je prostorem pro individuaci, 

v němž se člověk odírá, souží a tříbí. Konfrontuje se s parterem v lásce i v odmítání a 

tak poznává sebe, svět, dobro a zlo, výšiny i hlubiny existence." (Adolf Guggenbuhl

Craig) 

Podle R. F. Murphyho (1999, str. 8) Je manželství charakteristické veřejným 

schválením a uznáním, výhradním právem dělat si sexuální nároky na partnera, na práci 

a výsledky práce toho druhého, je způsobem udělení totožnosti dětem a zajištění jejich 

výchovy. 

J. Hurley (1996, str.12) připisuje manželství atributy jako jsou: důvěra, exkluzivita, 

odpuštění a trvalost. Manželství je blízkým a intimním svazkem, který utvářejí muž 

a žena dobrovolně na celý život (pokud se nerozvedou). Jde o veřejné prohlášení muže 
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a ženy, že přebírají odpovědnost za sebe navzájem a za svoje děti. Svůj slib prohlašují 

před lidmi, mezi kterými žijí. 

Tento veřejný obřad, slib, odlišuje manželství od partnerství. Snad jen smrt a zrození 

mají v sekularizovaném světě obdobné postavení v rituálních oslavách jako sňatek. 

Český statistický úřad každoročně zveřejňuje stále se snižující počty uzavřených 

manželství. Tato klesající tendence přetrvává, ačkoliv by se mohlo očekávat, že ji zbrzdí 

silné populační ročníky sedmdesátých let, tzv. natalitní vlna, kdy se narodilo výrazně 

více dětí. V kontrastu k tomuto faktu se například v roce 2003 v naší zemi uzavřeno 

nejméně sňatků od 1. světové války - celkem 48 943 manželství. 

Zaměříme-li se na údaje o prvosňatečnosti (tedy vstupu do prvního manželství), 

můžeme pozorovat dramatický pokles. 

Vývoj sňatečnosti v posledních letech Je možné shrnout v následujících 

charakteristikách: 

• snížení intenzity sňatečnosti svobodných 

• odklad prvního sňatku do vyššího věku 

• rust zastoupení svobodných ve věku mladším 30 let 

• rust počtu nesezdaných soužití 

• rust počtu narozených dětí mimo manželství (30 % z celkového počtu) 

Důvody pro odkládání sňatků jsou rozmanité. Od roku 1989 se zásadně změnil životní 

styl, díky možnostem svobodného studia, cestování, stážím v zahraničí, seberealizací 

mladých lidí mimo rodinu, ale také zvýšeným nárokům na životní standard. Model 

bydlení více generací je vesměs odmítán a je spíše nouzovým řešením tíživé bytové 

situace. Dalším podpůrným faktorem je skutečnost, že společnost je k tzv. partnerskému 

soužití tolerantní. 
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Graf č. 1, zdroj ČSÚ - Pohyby obyvatelstva 
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Z grafu č. 1 vyplývá, že mezi roky 1989 a 2002 klesla prvosňatečnost u mužů 

z hodnoty 89 % na 66 % a u žen z 95 % na 72 %. Pokles sňatečnosti svobodných byl 

způsoben především snížením intenzity vstupu do manželství u nejmladších věkových 

skupin. K největšímu poklesu pravděpodobnosti uzavření sňatku došlo u svobodných 

žen do 24 let a mužů ve věku do 27 let. Ve druhé polovině devadesátých let je patrná 

určitá stabilizace dramatického poklesu prvnosňatečnosti. 

Graf č. 2, zdroj ČSÚ - Pohyby obyvatelstva 
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Graf č. 2 názorně zobrazuje zvyšující se věk svobodných mužů uzavírajících první 

sňatek. V roce 1989 uzavřelo první sňatek do věku 25 let již 63 % svobodných mužů, o 

deset let později uzavíralo do tohoto věku první manželství pouze 21 % mužů. 

Graf Č. 3, zdroj ČSÚ - Pohyby obyvatelstva 
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Graf č. 3 zaznamenává obdobnou tendenci zvyšujícího se věku svobodných žen při 

uzavření prvního sňatku. V roce 1989 uzavřelo první sňatek do věku 25 let již 84 % 

svobodných žen, o deset let později uzavíralo do tohoto věku první manželství pouze 

38 % žen. 

Souhrnně můžeme konstatovat, že v devadesátých letech vstupovali mladí lidé 

do manželství ve věku větší sociální a psychické zralosti. Posun věku, kdy se vdává/žení 

nejvíce mladých lidí, způsobil i růst průměrného věku. 

Česká republika se tak odkladem nebo dokonce odmítáním sňatku přiblížila běžným 

hodnotám v západoevropských zemích. Rozpětí průměrného věku tamních svobodných 

nevěst se pohybuje v intervalu 27 - 29 let, ženiši vstupují do prvmno manželství o 2 až 

3 roky starší. (srov. MPSV ČR, Národní zpráva o rodině, 2004, str. 24) 
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"Dnes již mladí lidé nezůstávají svobodní ze světáctví, ale z přemíry individualismu. 

Manželství prostě brání životu jako takovému. Budoucnost, budovaná ve dvou, hrozí, že 

pokazí přítomnost .... Velebení svobody zdůrazňuje tíži i těch nejlehčích pout." 

(Bolongne, J.c., 1997, str. 311) 

3.2 Rozdíly mezi manželstvím a partnerstvím 

Právě veřejný obřad a oznámení odlišuje manželství od partnerství. 

Správně se nesezdané soužití nazývá "faktické soužití". Jak již bylo zmíněno, nese 

mnoho podobných rysů jako manželství, ale chybí mu závazek, právní jistoty a také 

cosi, co lze nazvat "rozvodovou bariérou". U nesezdaných dvojic je možnost 

ukvapeného a rychlého rozchodu. Manželská dvojice přeci jen musí počítat s překážku 

rozvodu. 

Jaro Křivohlavý uvádí pokus (PSYCHOLOGIE DNES, 1112004, str. 12-13) 

s experimentálně vytvářenými konflikty při studiu spolupráce a vzájemné důvěry. 

Z něho vyplynulo, že tam, kde jde o dlouhodobou perspektivu řešení konfliktů zájmů, 

jednají účastníci daleko kooperativněji nežli tam, kde jsou si vědomi toho, že jde jen 

o dočasnou interakci. "Kde mohu kdykoliv spojení ukončit, tam se nemusím namáhat se 

spoluprací a neriskuji důvěru." (tamtéž, str.12) Dále se domnívá, že rozhodnutí pro 

faktické soužití, není pouze trend. Míní, že jde o ústup od odpovědnosti za druhého 

i za sebe. 

V mezinárodním srovnávacím šetření reprodukčního a rodinného chování (Family and 

Fertility Survey - FFS, z roku 1997) na vzorku 1735 žen a jejich 721 partnerů se 

prokázalo, že rozvod rodičů významně zvyšoval pravděpodobnost, že prvním 

partnerstvím bude nesezdané soužití, avšak pravidelná účast na bohoslužbách ji naopak 

snižovala. Rovněž dětství v menší obci snižovalo pravděpodobnost, že prvním 

partnerstvím bude nesezdané soužití. (in Hamplová, Pikálková, Současná česká 

společnost 2002, str. 128) 

Tento výzkum korespondoval s šetřením Mladá generace 1997 - vzorkem byli mladí 

svobodní lidé ve věku 18 - 29 let žijící v ČR, jeho rozsah činil 1247 respondentů, z toho 

632 mužů a 662 žen (tamtéž, str. 131). 

Dotazovaní rovněž odpovídali na otázku, jaké důvody by je vedly k rozhodnutí, zda 

vstoupit přímo do manželství, nejprve žít s partnerem na zkoušku nebo zůstat 

v celoživotním nesezdaném soužití. Ti, kteří by nejraději uzavřeli sňatek beze zkoušky, 
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vysvětlovali svou volbu morálkou, zodpovědností a náboženskou vírou. Obě varianty 

nesezdaného soužití lidé volili kvůli možnosti snadnějšího rozchodu. Lidé preferující 

celoživotní nesezdané soužití na něm navíc oceňovali, že jim poskytuje nezávislost, 

zatímco ti, kteří jej chápali jen jako přechodný stav, doufali, že v něm mnohem lépe 

poznají partnera a vyzkouší pevnost vzájemného vztahu. 

Lze se domnívat, že nedostatek prožitku bezpečí domova, dlouhodobé negativní 

rodinné klima způsobuje neschopnost "zapustit kořeny", stát se všestranně rozvinutou 

osobností. Jedinec není schopný nabídnout druhému člověku oporu, vzít za něj 

zodpovědnost, sám totiž necítí vnitřní jistotu. Není divu, že tito lidé volí cestu 

nezávazného soužití a tento model předávají svým dětem. 

Podle výzkumů agentury Median z roku 2000 (PSYCHOLOGIE DNES 11/2004, 

str.9) je však 51 % občanů mezi 14 a 79 lety jednoznačně přesvědčeno, že manželství 

není ani v této době přežitkem. Další skupina 32,9 % občanů manželství za přežitek 

spíše nepovažuje. Jiný sociologický výzkum ukazuje, že 76 % českých mužů a 68 % 

českých žen ve věku 15 až 45 let považuje manželství za nejdůležitější věc v životě. 

(PSYCHOLOGIE DNES, tamtéž) 

3.3 Moderní postoje v konfrontaci s tradičním chováním 

Uvedená empirická šetření jasně dokazují, že česká společnost je vůči nesezdaným 

soužitím vysoce tolerantní, a to bez ohledu na to, zda se jedná o soužití bez úmyslu 

vstoupit do manželství nebo o dlouhodobý svazek lidí, kteří však sňatek plánují. I přes 

vysokou toleranci k dlouhodobým nesezdaným soužitím se však ukazuje, že pro většinu 

mladých lidí zůstává sňatek a legální manželství samozřejmým a chtěným partnerským 

uspořádáním. Ačkoli mladí lidé považují předmanželské nesezdané soužití 

za "rozumné", reálné chování je poněkud tradičnější. 

Můžeme si klást otázku, proč je tedy většina vztahů nakonec završena manželstvím. 

Jedním z východisek může být tvrzení, že na reálné chování mladých lidí mají poměrně 

velký vliv postoje jejich rodičů a starších generací, které dávají přednost tradičnějším 

formám partnerského soužití. 

Celkově z šetření vyplývá, že nesezdaná soužití nemohou být považována 

za významnějšího konkurenta manželství. Jedná se spíše o přechodné partnerské 

uspořádání "na zkoušku", které přechází vážnějšímu závazku a založení rodiny. 
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Přestože se označujeme za "postmodemí" společnost, je všeobecně manželský stav 

stále hodnocen výše než stav svobodných mužů a žen. V minulosti tomu tak vždy 

nebylo, například středověk si vysoce cenil lidí, kteří se manželství vědomě zřekli 

a rozhodli se pro celibát ve službě církve. 

"Je nejvyšší čas, abychom začali podporovat jedince, kteří do manželství nevstupují. 

Paradoxně to zvýší hodnotu samotné manželské instituce." (Guggenbiihl-Craig, 2001, 

str. 55) 

Manželství můžeme chápat i jako prostor pro Jungovský pojem individuace, jež je 

označením pro takový psychický a duchovní proces, který by se dal pojmenovat jako 

proces zrání, při kterém je člověk nucen zvládnout obtížné úkoly. Především je nucen se 

střetnout s vnitřními sklony a nevědomými silami působícími jak v něm samotném, tak 

v okolním světě. Individuační energie a potřeba nás vede k tomu, abychom se dotkli 

božské jiskry v nás označované C. G. Jungem jako bytostné Já, svébytí (das Selbst). 

Manželství chápané jako trvalé je možné podstoupit pouze tehdy, rozhodnou-li se oba 

partneři individuační cestu přijmout. (viz. Jung, 1994, str. 83 - 92) 

Je-li motivem k manželství sociální tlak, vidina pohodlí a blahobytu, potřeba 

konformity, spojování si manželství a rodinného života se štěstím a zajištěností, tak jsou 

to motivy stojící na křehkém základě. "Ve skutečnosti je to tak, že každá cesta vedoucí 

k dobru a spáse prochází také peklem. Štěstí, prezentované dnes manželským párům, je 

šalbou, vidinou patřící ke světu blaha, nikoli ke světu dobra. Manželství je plné výšek, 

ale i hloubek: neobejde se bez obětí, radostí, ale i utrpení. " (Guggenbiihl-Craig, str.56) 

Utrpení a oběť nejsou v běžně užívaném jazykovém kódu naší společnosti příliš 

uznávány a ceněny. Hranice snesitelnosti každého z nás jsou individuální. Manželství 

často funguje jen tehdy, když si jedinec nechá líbit právě to, co by si jinak líbit 

nenechal. Tím je nucen své postoje přehodnocovat, nese tíživé břemeno, musí ztrácet 

něco ze sebe, svůj egoismus, zříkat se svých představa snů. Je to námaha a bolest, ale 

také nejhlubší uspokojení existenciálního druhu. 

V dnešní době je ochota k oběti považována za podivínství. Jenže mnoho manželství 

ztroskotá právě proto, že partneři oběť podrážděně odmítají. Zvláště manželé ve 

středním věku se obracejí na manželské poradce se stížnostmi, že nemohou rozvíjet 

svou osobnost a díky partnerovi nechávají ležet ladem příliš mnoho svých schopností. 

Rozhodnutí pro vstup do manželství by mělo projít důkladným sítem vnitřního 

a poctivého zkoumání sebe sama. Je to nelehký úkol, který naštěstí dnes řada mladých 

lidí pro jeho důležitost odkládá do zralejšího věku, než bylo zvykem v dobách jejich 

25 



rodičů. Nastíněná změna postojů vůči sňatku ukazuje, že vstup do manželství není pro 

mnoho mladých lidí začátkem společného života, stává se vyvrcholením období hledání 

a sbírání zkušeností. 

3.4 Registrované partnerství 

Dne 15. 3. 2006 Parlament ČR přijal kontroverzní zákon o registrovaném partnerství 

osob stejného pohlaví. Zákon byl schválen až v třetím kole hlasování, a to 

přehlasováním prezidentského veta. Účinnost této právní normy nastala 1. července 

2006. Naše republika se tak stala první postkomunistickou zemí s přijatým zákonem 

o registrovaném partnerství a zařadili jsme se mezi třináct zemí Evropy, kde tento zákon 

platí. 

Čl. 1 definuje vznik partnerství: "Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného 

pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob 

o tom, že spolu vstupují do partnerství. " lč. 1115/2006 Sb.! 

Toto prohlášení musí dotyční prohlásit před patřičným matričním úřadem. 

Registrovaný partner bude zapsán do občanského průkazu. 

Vstupem do registrovaného partnerství vstupují v platnost závazná práva a povinnosti 

partnerů. Ta jsou stejná jako v manželství. O záležitostech partnerského soužití 

rozhodují oba partneři společně, partner je oprávněn zastupovat druhého partnera 

v běžných záležitostech, mají k sobě navzájem vyživovací povinnost. 

§ 13 říká, že: "Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti 

partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, 

který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při 

použití přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte 

a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. " lč. 1115/2006 Sb.! 

Zároveň však v čl. 1, § 13 nalezneme, že: "Trvající partnerství brání tomu, aby se 

některý z partnerů stal osvojitelem dítěte. " lč. 1115/2006 Sb.! 
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V případě, že jeden z partnerů již o dítě pečuje, podílí se na jeho výchově i druhý 

partner sdílející stejnou domácnost. Na tohoto partnera se vztahují i povinnosti týkající 

se ochrany vývoje a výchovy dítěte. 

Zánik partnerství je totožný jako v manželství, a to bud' smrtí jednoho z partnerů nebo 

prohlášením jednoho partnera za mrtvého a samozřejmě zrušením rozhodnutím soudu. 

V zákoně se již objevily nedostatky, a tudíž bude nutná jeho novelizace. Uvedený 

zákon například neuvádí žádné sankce při uzavření dalšího partnerství. Zatím je tak 

teoreticky možné uzavřít neomezený počet registrovaných partnerství. 

Dalším nedostatkem je fakt, že registrovaný partner se díky zmíněnému zákonu ocitá 

ve stejné dědické skupině jako děti a vnuci případného pozůstalého partnera. V praxi 

může dojít k situaci, že po rozvodu heterosexuálního svazku a následného uzavření 

registrovaného partnerství se ocitnou přímí pokrevní potomci jednoho z partnerů 

v možném ohrožení. Na případný nátlak nového registrovaného partnera může druhý 

partner provést pokus o vydědění svých potomků, což povede k nárůstu 

majetkoprávních sporů o dědictví. 

Další novelizace se týká celkem osmnácti zákonů, ve kterých je nutno provést změny 

spojené se zřízením institutu registrovaného partnerství. 

Před novým úkolem stojí také tvůrci učebnic. Zatím jsem se v nabídce nových 

publikací s učebnicí reagující na nový zákon nesetkala. 

Prezident Václav Klaus považuje přijatý zákon: " za porážku všech nás, kteří věříme, 

že rodina je v naší společnosti základní, jedinečná a bezkonkurenční, a kteří věříme 

v práva univerzální (nikoli skupinová) a v práva zajišťující svobody (nikoli nároky)." 

(zdroj ČTK, 15.3.2006) 

Zákon prověří čas. Je jen otázkou kolik otevře dalších debat, například ohledně 

adopce dětí apod. 

Švédsko uzákonilo registrované partnerství s osobou stejného pohlaví již před 

jedenácti lety. Tamní výzkumy (zdroj ČTK, l. 6. 2006) poukazují, že tyto svazky se 

rozpadají častěji a dříve než svazky heterosexuálních partnerů. Podle Ústředního 

statistického úřadu ve Stockholmu se z registrovaných partnerství dvou mužů rozpadá 

v průběhu prvních pěti let 20 % a dvou žen dokonce 30 % vztahů. Heterosexuální páry 

žijící ve faktickém soužití se v prvních pěti letech rozpadají ve 13 %. 
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Vyšší labilita mužských párů je našimi sexuology (Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 

1992) - (srov. in Janoušková, 2000, str. 56) vysvětlována brzkým poklesem vzájemné 

erotické přitažlivosti, která, jak si jistě nemusíme zastírat, potká časem i většinu 

manželských dvojic. Tato krize je podle uvedených autorů prohloubena vlivem 

nedostatečného dimorfismu, neboli menším rozdílem partnerů, který v důsledku 

znamená, že se muži nemohou vzájemně tolik doplňovat, jako se doplňují muž a žena. 

Bylo by naivní předstírat, že se všechny nově vzniklé homosexuální páry zřeknou 

touhy po dítěti pouze z důvodu právní nemožnosti. J. Talandová (1997, str. 26) uvádí, 

že počet homosexuálně orientovaných, kteří by uvítali vlastní dítě nebo možnost 

osvojení či svěření do pěstounské péče, se pohybuje okolo 30 až 50 %. Tato představa 

se v naší společnosti setkává s mnohem nižší podporou než schválení registrovaného 

partnerství. Proti argumentace se týkají chybějícího vzoru opačného pohlaví a traduje se 

obava ze ztížené sexuální identifikace vychovávaných dětí v homosexuálním páru. Jak 

ale obstojíme s těmito názory tváří v tvář zvyšujícím se statistikám svobodných matek 

a rozpadlých manželství, kde dítě vychová pouze jeden z rodičů? I náš právní systém 

umožňuje adopci dospělému jedinci žijícímu osaměle. "Skutečným, největším rizikem 

však nejsou nesprávné výchovné vlivy vycházející a priori z nízké kvality 

stejnopohlavních opatrovníků, ale možnost vzniku psychických obtíží v důsledku 

stigmatizace jeho rodinného prostředí." (Brzek, Pondělíčková-Mašlová, 1992 

in J anošová, 2000, str. 68) 

Je patrné, že postoje vůči homosexualitě jsou v naší společnosti velmi různorodé. 

Náboženský vliv a v evropských podmínkách stále živá židovsko-křesťanská tradice, 

která jasně formuluje život v souladu s biblickými zákony, vrhá na homosexuální pár 

všeobecně nižší společenské uznání. 

Jako přínos nového zákona můžeme chápat fakt, že gayové a lesbičky snad již 

nebudou vstupovat do takzvaných "krycích manželství", aby tak uspokojili svoji 

potřebu po konformitě a zvláště po rodičovství. Tyto svazky se většinou rozpadají. 

Nevedou ke šťastným soužitím, v žádném případě netransformují orientaci a nakonec 

mohou přivodit oběma partnerům psychosomatické potíže. 

Na závěr této kapitoly je však třeba konstatovat, že partnerské soužití nemůžeme 

stavět na roveň manželství. Manželství svoji podstatou směřuje k naplnění rodičovství, 

což stejnopohlavní svazek za normálních okolností neumožňuje. 
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4 Rodičovství 

"Rodičovská identita je tedy jedním ze základních rozměrů osobnosti člověka. To, jak 

se v rodičích a vychovatelích utváří, má dalekosáhle určující vliv na sociální vývoj 

dítěte. Porozumět rodičovské identitě umožňuje pak porozumět v mnohém i vývoji 

dítěte. " (Matějček, 1994, str. 59) 

Přestože, jak bude ilustrováno níže, dnešní rodičovská identita prochází značnými 

otřesy, můžeme se domnívat, že rodičovství je a bude ve společnosti stále obecně 

očekávanou a vysoce ceněnou součástí života. Každý z nás pociťuje vazby a vědomí 

vývoje svého rodu odlišným způsobem, ale pro všechny je zdrojem vědomí vlastní 

identity a poskytuje pocit sounáležitosti se svými předky. S rodičovstvím jsou 

spojovány společenské hodnoty a očekávání. Pokud toto očekávání není naplněno, 

dochází ke stigmatizaci pramenící z odlišnosti. Může tak dojít k narušení sebeúcty, 

rozvratu partnerského vztahu. Pro ty, kteří jsou nedobrovolně bezdětní, může být tato 

frustrující skutečnost zdrojem chronického stresu. "Jako neplodnost se označuje stav, 

kdy se po roce snahy o početí dítěte výsledek nedostaví. " (Sobotková, 2001, str. 120) 

Jak dále uvádí I. Sobotková výzkum S. Mikesellové a M. Stohnerové , (srov. 

Sobotková, 2001, str. 122-123) emocionální reakce na neplodnost se liší podle toho, zda 

jde o ženu, muže, či pár jako celek. ženy obecně přikládají tomuto problému větší váhu 

než muži, reagují vyšší mírou úzkostnosti, depresemi a sníženým sebehodnocením. 

Necítí se dostatečně feminní, prožívají pocit zklamání před partnerem a rodiči. 

Zajímavé je, že ženy jsou stejně stresovány, ať již jde o jejich nebo partnerovu 

neplodnost. Domnívám se, že příčinou je celospolečenské chápání poslání ženy v roli 

matky, což je zajisté nevykořenitelná představa, avšak mnohdy bývá opomíjeno tzv. 

duchovní mateřství ženy, které je možné realizovat v mnoha podobách. 

U mužů jsou reakce na nenaplněné rodičovství poněkud odlišné od žen. Snad je to 

dáno jejich kulturně podmíněnou tendencí neprojevovat navenek své city, svoji 

zranitelnost a slabost. "Trvá obvykle až tři roky života s neplodností, než muži začnou 

pociťovat stejnou úroveň emočního distresu jako ženy. (Mikesell, Stohner, 1995 

in Sobotková 2001, str. 123) 

Od poloviny devatenáctého století můžeme zaznamenat klesající porodnost téměř 

ve všech evropských zemích. Od roku 1989 klesla v naší zemi porodnost na jednu 
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z nejnižších v Evropě i na světě. Recent demographic developments in Europe (demografický 

průzkum Rady Evropy z roku 2005) uvádí, že nižší plodnost vykazuje pouze Ukrajina. 

Graf č. 4, zdroj ČSÚ 
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Graf č. 4 zachycuje klesající počet živě narozených dětí od roku 1989, kdy se narodilo 

128356 dětí až do roku 2002, kdy se narodilo 92 786 dětí. 

Graf č. 5, zdroj ČSÚ 
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Graf Č. 5 ukazuje na zvyšující se věk prvorodiček. V roce 1989 dosahoval průměrný věk 22,5 

let, zatímco v roce 2002 se průměrný věk zvedl na 25,6 roku. 
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Přesto však lidé stále chtějí mít děti. Kde pramení tato potřeba? Kde hledat příčiny 

k dobrovolnému se vzdávání pohodlí, vydávání se starostem, omezení ve společenském 

uplatnění, zaměstnání, získávání vyšší kvalifikace? 

Tato práce usiluje o hledání příčin rozhodování se pro rodičovství. Nejde zde jen 

o statisticky podložené údaje, zajímavé jsou i důvody vnitřní, implicitně předávané 

výchovou, postoji společnosti, vlastní rodinou. Musí tu přeci stále existovat něco 

silnějšího, co vede člověka k hlubšímu uspokojení, co převáží veškeré hmotné 

a existenční nevýhody spojené s rodičovstvím. 

Lze předpokládat, že v každém lidském tvoru je hluboká potřeba přesahu. 

Rodičovství je jednou z forem této realizace. Je v nás geneticky zakódována, jsme 

k tomuto sebedarování niterně vábeni. V dávání nacházíme uspokojení, objevujeme 

svoji sílu a moc. 

S tím souvisí potřeba stimulace (srov. Matějček, 1986, str. 13 - 17), která podněcuje 

organismus k činnosti. Rodičovství je nevyčerpatelným zdrojem podnětů. Je 

to dynamický proces, zásobnice vzruchů a podnětů. Je kořením manželství, 

partnerského vztahu. 

Děti jsou zdrojem důležitých a jedinečných prožitků a zkušeností. Zde krystalizuje 

další potřeba učení. Péče o děti je specifickým zdrojem podnětů, rodič během ní 

vyspívá a zraje. Zároveň se otiskuje svým chováním jako vzor ve svém potomku. Je 

to proces dvojího učení, dvojího uspokojení. Rodič zraje procesem výchovy dětí a děti 

se učí od svých rodičů. 

Potřeba bezpečí a jistoty je nejsilněji uspokojována citovými vztahy. K nejintimnější 

a nejintenzivnější směně citových podnětů dochází v nukleární rodině. Děti jsou nejen 

příjemci, ale i zdrojem lásky. 

Další nezanedbatelnou potřebou je společenské uznání. Tato potřeba je podmínkou 

vědomí vlastní ceny, přijetím určitého statutu, začleněním do společnosti. Vyrovnáváme 

se druhým, stáváme se pro někoho důležitým. Ve spletitosti dnešního světa, tlaku na 

výkonnost, rychlost, hledá člověk ostrovy jistoty, osobitosti. Rodičovství je 

vystoupením z anonymity společenských vztahů, příležitost uvědomit si svoji 

jedinečnost, pojmenovat svůj cíl. 
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4.1 Vliv orientační rodiny a manželského soužití na postoje 

k manželství a rodičovství 

Radostné dětství má zřetelný vliv na charakterové rysy osobnosti, a tím 

i na harmonii příštího manželství. Potvrzuje to výzkum doc. Karla Vítka (in Vítek et al., 

1988, str. 78 - 79) na vzorku 6 022 respondentů žijících v manželství, kteří považují 

šťastné dětství za takové, kde vyrůstaly děti za přítomnosti obou rodičů. Výchova 

uskutečňovaná současně matkou i otcem znamenala v 78,2 % případů šťastné dětství, 

zatímco výchova zajišťovaná jen jedním z rodičů vytvářela atmosféru šťastného dětství 

jen v 51,8 % případů. 

Postoje také ovlivňuje nejen celková kulturní úroveň rodiny, ale zásadně i její 

ekonomické možnosti. V rodinách, kde je uspokojivý životní standard jsou lehčeji 

vytvářeny celkově příznivější podmínky pro správné formování osobnosti dětí. 

Prenatální a perinatální psychologie přináší převážně v posledních dvou desetiletích 

dostatek důkazů o tom, že dítě vstupuje v tvořivou součinnost se svým sociálním 

prostředím již v posledních měsících svého nitroděložního života. Je schopné vnímat tep 

matčina srdce, slyší její hlas. Čichá a chutná plodovou vodu, spontánně se pohybuje 

a zřetelně dovede reagovat i na podněty přicházející neuroendokrinní cestou z matčina 

organismu. Mnohé pokusy zaznamenaly, že plod citlivě vnímá a reaguje na matčinu 

úzkost, napětí, strach, úděs apod. Je-li takovýmto prožitkům vystavován soustavně 

a dlouhodobě, můžou tyto reakce zanechat trvalé stopy v jeho nervovém systému. 

Ostatně o období těhotenství jako o důležitém období psychické pohody píše svá 

doporučení již J. A. Komenský nastávajícím matkám roku 1628 v fuformatoriu školy 

mateřské. 

Kde získáváme rodičovské postoje? 

Rodičovské projevy nejsou pouhým instinktivním mechanismem, který by se dostavil 

pod vlivem hormonální činnosti a dalších biologických dějů probíhajících během 

těhotenství, porodu, laktace apod. Rodičovství, postoje k rodičovství se zakládají 

a formují již dříve. 
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Jako příklad uvádí Z. Matějček (Po dobrém, nebo po zlém?, 2000, str. 45) studii 

německých psychologů, kteří sledovali chování matek na novorozeneckých pokojích 

s dětmi, tzv. roaming-in, a následně v jejich domácím prostředí. Ukázalo se, že největší 

zisk z tohoto systému měly ženy, které těhotenství plánovaly a na dítě se těšily. 

Praktický užitek z něho neměly ty matky, které prožívaly nechtěné těhotenství a které 

narození dítěte očekávaly s obavami a nechutí. Instinktivní rodičovské chování bylo 

tedy u prvních matek posíleno, u druhých však oslabeno či zcela potlačeno negativními 

rodičovskými postoji vytvořenými během těhotenství. 

Z dosavadních výzkumů je možné odvodit, že rodičovské postoje se formují postupně 

během vývoje lidského jedince (srov. Matějček, tamtéž) a je možné podpořit tvrzení, 

že tento proces je započat již před početím, a to postojem matky a otce k nenarozenému. 

Významnou etapou pro získávání rodičovských postojů je kojenecký věk. V tomto 

období si dítě vytváří základní pocit důvěry a jistoty v blízkosti jeho prvních 

vychovatelů. Zpravidla v sedmém měsíci života dítě zakládá tzv. specifický citový 

vztah k mateřské osobě. Tento citový příklon je předznamenáním všech citových vztahů 

k ostatním lidem, současně i vztahů erotických. Rozhoduje se zde totiž o důležitém 

životním principu - o důvěře a nedůvěře k okolnímu světu a lidem v něm. 

Velký pokrok na cestě socializace přináší druhý a třetí rok života. Dítě již samo 

běhá, takže vlastní aktivitou proniká do svého prostředí. Jeho řeč je rozvinuta natolik, 

že přebírá roli v komunikaci se sociálním okolím. Samo se aktivně zapojuje do přediv 

rodinných vztahů a získává tzv. rodinnou identitu, čili vědomí své hodnoty pro lidi, kteří 

vytvářejí jeho "domov". 

vývoj v předškolním věku pokračuje postupným zapojováním dítěte do společnosti 

vrstevníků. Je to období velmi zásadním způsobem rozhodující o vytváření tzv. pro

sociálních vlastností, k nimž patří i přátelství. To se pak spolu s identitou 

diferencovanou podle pohlaví, tedy "mužskou" a "ženskou", dozrávající ve věku 

přibližně od osmi do dvanácti či třinácti let, promítá do vztahů milostných, erotických 

a zušlechťuje sexuální chování jedince. 

V současné době se zvyšuje počet studií zaměřených na rodiny pouze s jedním 

rodičem (nejčastěji s matkou). Při absenci otce se nejvíce poukazuje na otcovskou roli 

socializační a disciplinární, která ve svém nedostatečném působení může v dospělosti 

zapříčinit nestabilnost a dysfunkčnost vlastních partnerských vztahů. Tyto efekty 

nepřítomnosti otce ve výchově jsou však zatím pouze hypotetické. Svůj podíl zde může 
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nést změněné chování matky k synovi a řada okolních faktorů. Významem otce 

pro vývoj dětí se zabývá např. prof. Jean Le Camus z Univerzity v Toulouse, který 

na toto téma přednášel v červnu roku 2000 na UK v Praze. Podle něj neexistují důkazy 

o tom, že absence otce znesnadňuje přijetí mužské pohlavní role u chlapců. 

Zamilovanost, láska, intimní spojení, manželství a prožívání těhotenství jsou již jen 

konečnými fázemi procesu, který započal hluboko ve vlastním dětství a byl ovlivněn 

veškerým děním, jehož byl vyvíjející se jedinec účasten. Dospělý mladý člověk stojící 

před branami vstupu do manželství či rodičovství nikdy nebyl jen pasivním příjemcem 

nebo snad "obětí" výchovy, ale vždy spolučinitelem a spolutvořitelem. 

Z. Matějček rozlišuje tři podstatné prvky, které ve vývoji dítěte na sebe navazují, 

vzájemně se prolínají a doplňují. Jsou to: vztah, vzor a poučení. 

Rovina vztahu 

Rovina vztahů podmiňuje základní citové naladění dítěte. Je tedy doménou rodinného 

života. Zde se na vrozených základech rozvíjí a kultivuje schopnost dítěte přijímat 

druhé, mít k nim důvěru, patřičným způsobem reagovat na jejich citové přiblížení, umět 

dávat něco ze sebe, radovat se z radosti druhých - to znamená mít rád. V tomto období 

probíhá sexuální výchova a příprava na budoucí rodičovství. 

Rovina vzorů 

Druhou rovinou je rovina vzorů. Dítě, jak již bylo řečeno, od druhého roku života 

přirozeně přijímá "své lidi" ve svém domově jakožto modely dospělosti. Osoby mu 

blízké jsou nositeli bezpečí a jistoty. Přitom však již v tomto věku je dítě schopné 

rozlišit sociální svět. Je to svět mateřský a otcovský, tedy ženský a mužský. Každý 

z jeho blízkých se ho jinak dotýká, má jiný hlas, jinak se na něj dívá, je zdrojem odlišné 

zábavy, jinak se zlobí. 

Odlišnost mužského a ženského světa není dána pouze chováním matky a otce 

k dítěti, ale zároveň i jejich vzájemnou interakcí. Dítě pozoruje, jak se rodiče na sebe 

navzájem dívají, jak se zdraví, líbají, objímají, jak si projevují přízeň, něžnost 

a současně vnímá i jejich nedorozumění, konflikty, usmiřování, sebeprosazování, 

hodnotový systém. 

Od předškolního věku dítě citlivě vnímá všechno to, co si dospělí povídají 

o sexuálním chování druhých lidí, byť i jen v náznacích. Co na druhých lidech schvalují 

a co kritizují, nad čím se pohoršují a co pobaveně komentují. Jaké slovní výrazy 
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pro jednotlivé projevy dětské a dospělé sexuality používají. Jaké vtipy dělají, jaké 

příhody si doma vyprávějí. 

Je samozřejmé, že děti postřehnou způsob, jak je dávána najevo "sexuální identita" 

matky, otce a ostatních členů rodiny. Kdo a jak demonstruje nebo potlačuje svou 

sexuální přitažlivost. Děti vycítí jakýkoli odpor i nepřátelství vyzařující z dospělého. 

Je prokazatelné, že dítě od svých blízkých vychovatelů v rodině přebírá modely 

chování bez úvahy a bez rozmyslu, tj. iracionálně. Znamená to, že svým vzorem 

vychováváme a to zcela spontánně a zároveň zásadně. 

Přibližně od osmi až devíti let, tj. ve středním školním věku, se k rodinným vzorům 

přidružují i vzory mimorodinné. Dnes nejčastěji televize, film, časopisy, reklama, tisk, 

spolužáci. 

Rovina poučení 

Tato třetí rovina se těší mnohostrannému zájmu a prošla vášnivými diskuzemi. 

Mnohem větší zájem by si podle mého názoru zasloužily dvě roviny předchozí. 

V dnešní záplavě publikací nalezneme rozsáhlé informace významné k sexuální a 

rodinné výchově. Tuto úlohu často přebírají škola a vzdělávací instituce. Vzniká jen 

otázka, co, kdy a jak se má dítě dozvědět. 

5 Výchova k manželství a rodičovství a současné kurikulum 
ČR 

Tento školní rok 2005 - 2006 je posledním rokem, kdy platí níže uvedené vzdělávací 

programy pro základní školu, obecnou školu a školu národní. Od příštího školního roku 

začne závazně platit Rámcový vzdělávací program vypracovaný a schválený MŠMT 

pro tyto stupně vzdělávání: mateřská škola, základní škola a gymnázia. 

V nabízeném přehledu je vybraná tématika týkající se přípravy na manželství 

a rodičovství. 
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5.1 Standard základního vzdělávání 

Standard základního vzdělání schválilo MŠMT dne 22. 8. 1995. Obsahuje soubory 

závazných vzdělávacích cílů pro: 

základní školu 

obecnou a občanskou školu 

první čtyři roky víceletého gymnázia. 

Problematika výchovy k manželství a rodičovství je zahrnuta pod kapitolou Kmenové 

učivo základního vzdělávání, pod oblastí zdravého životního stylu. 

V oboru tělesná výchova a sport nalezneme výchovu ke zdraví. Zde by měla být 

formována úcta k životu a zdraví každého jedince. Podstatou vzdělávání v této oblasti 

by měly být poznatky vedoucí k orientaci v otázkách zdraví, k pozitivnímu způsobu 

myšlení, k volbě správných rozhodnutí ve prospěch zdraví, dále dovednosti umožňující 

aktivní ovlivňování tělesného a psychického stavu žáka. 

Specifické vybrané cíle kladené v oblasti zdraví s přesahem k manželství 

a rodičovství: 

- pochopení významu domova, rodiny a osobní proměnlivé role v souladu s vlastním 

dospíváním 

- získání dovedností verbální a neverbální komunikace, sebeuvědomování 

a sebepoznávání, které budou přispívat k žákovu dalšímu osobnímu rozvoji 

- pochopení významu odpovědného přístupu k navazování partnerských vztahů a 

k převzetí rodičovské role 

- získání základních poznatků v oblasti lidské sexuality, aby se žáci dokázali vyvarovat 

rizikovým formám sexuálního chování a odpovědně se rozhodovat v oblasti 

sexuálního zdraví (pochopit důvody dokladu startu do pohlavního života). 

Okruhy kmenového učiva 

Rodina, domova rozvoj osobnosti 

Význam a funkce rodiny, typy osobnosti, postavení jedince v rodině, rodinné 

a partnerské vztahy, volba partnera, partnerské soužití, manželství, rodičovství, stabilita 

rodiny, vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti, péče o dítě v jednotlivých 

obdobích jeho života, vývojové a generační problémy dospívajícího v rodině, 
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ekonomické a právní otázky rodinného života, náhradní rodinná péče, stáří 

a handicapovaní členové rodiny, domova bydlení, provoz domácnosti, péče o prostředí 

domova. 

Rozvoj osobnosti, sebepoznávání, sebereflexe, zdravé projevy sebevědomí, sebeúcta, 

verbální a neverbální komunikace, empatie, estetické cítění, společenské chovánÍ. 

Základy sexuální výchovy 

Biologické, psychologické, sociální, filozofické, kulturní a právní aspekty lidské 

sexuality. Lidské tělo, dospívání, pohlavní rozdíly mezi ženou a mužem, přátelství, 

výběr partnera, láska, lidská reprodukce, sexuální chování, nemoci přenosné pohlavním 

stykem, plánované a neplánované rodičovství, antikoncepce, početí, těhotenství, 

formování rodičovských rolí, porod, potřeby dítěte a péče o ně. Sexuologická rizika pro 

zdraví jednotlivce, rodiny, společnosti, rizikové sexuální chování, ochrana před virem 

HIV/AIDS, sexuální zneužívání. 

Etická stránka sexuality, vliv postojů, víry, morálky, sociálních hledisek na sexualitu, 

odpovědné rodičovstvÍ. 

Kmenové učivo určené pro I. stupeň základní školy 

Výchova ke zdraví 

Specifické cíle: 

aby žáci chápali zdraví ve všech jeho aspektech (složka fyzická, psychická, 

sociální, pocity zdravého člověka); 

aby si žáci uvědomovali odpovědnost za své chování (svým chováním 

neohrožovali zdraví své a druhých); 

aby žáci chápali význam zásad tělesné a duševní hygieny pro zdraví a získali 

dovednosti potřebné pro jejich naplňování 

aby žáci získali základní poznatky o jednotlivých částech lidského těla, včetně 

reprodukčních orgánů, o anatomicko-fyziologických a psychosociálních 

aspektech lidské sexuality; 

aby žáci chápali význam rodiny a domova jako prvních horizontů života, které 

mají své specifické uspořádání, své obyvatele a které určují životní styl rodiny; 

aby žáci získávali schopnosti komunikace, sebeuvědomování a sebepoznávání, 

které budou přispívat k jejich osobnímu rozvoji, k naplňování jejich role 

v rodině a upevňování rodinného soužití. 
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Okruhy kmenového učiva 

Rodina, domova rozvoj osobnosti. 

Rodina, domov, vztahy mezi členy rodiny založené na lásce, spolupráci, vzájemné 

úctě a toleranci. 

Typy rodin. Způsoby komunikace v rodině, rodinné klima. Vliv rodinného prostředí 

na rozvoj osobnosti. Sebepoznávání, sebereflexe, sebeúcta, zdravé projevy, sebevědomí, 

empatie a pomoc druhým. 

Funkce rodiny, rodina jako nositel etických zásad. Tradice a svátky v rodině. Pravidla 

společenského chování. 

Vliv prostředí na zdraví jedince. Péče o prostředí domova a jeho okolí, estetické 

cítění. Podíl členů rodiny na provozu domácnosti. Zdravotní a sociální sféra pomoci 

rodinám. 

Základy sexuální výchovy 

Rodina, partnerské soužití, prOjevy citu a lásky, manželství, rodičovství, etické 

a právní normy. Komunikace s dospělými a vrstevníky. Přátelství, kamarádství, kulturní 

slovník. Rozdílnost pohlaví. Vztahy k druhému pohlaví, zamilovanost, láska, úcta, 

ohleduplnost. Ochrana před sexuálním a jiným zneužíváním dětí (blízký a cizí člověk, 

důvěra k rodičům, učiteli, týrání dětí, linky důvěry, krizová centra). 

Lidské tělo, jeho součásti. Rozdíly mezi mužem a ženou, anatomicko-fyziologické 

a psychosociální změny v pubertě. Základy lidské reprodukce (vznik a vývoj jedince 

před a po narození). Plánované rodičovství, početí, těhotenství, porod, novorozenec, 

kojení. Rizika pohlavně přenosných chorob, včetně HN/AIDS. 

5.2 Vzdělávací program Základní škola 

Vstoupil v platnost od 1. 9. 1996, schválením MŠMT, úpravy a doplňky byly přijaty 

v roce 1998. 

Rodinná výchova sleduje podle vyjádření kolektivu autorů aspekt zdravotně 

preventivní s návody pro každodenní život. 

S ohledem na vývojovou zralost, poznávací schopnosti a získané zkušenosti by výuka 

měla směřovat k tomu, aby žáci: 
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chápali základní problémy a potřeby v oblasti zdraví, zdravého životního stylu, 

rodinného života, rodičovství, osobního bezpečí; 

dokázali zaujímat vlastní postoje k uplatňování zdravého způsobu života; 

si osvojili a postupně kultivovali odpovědné chování, rozhodování a komunikaci 

v situacích souvisejících s aktivním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným 

životem a rodičovstvím a aby jejich vstup do dospělosti byl provázen 

odpovědným přístupem ke zdraví a založení vlastní rodiny; 

se uměli orientovat v konfliktních a krizových situacích souvisejících se 

zdravím, mezilidskými vztahy a osobním bezpečím, dovedli je rozpoznávat, 

uměli na ně adekvátně reagovat a přijímat odpovědnost za bezpečí své 

i druhých; 

znali dostupné informační prameny týkající se problematiky zdravého způsobu 

života, ekologických a klimatických vlivů na zdraví a uměli využívat získaných 

poznatků k ochraně a upevňování svého zdraví. 

První stupeň ZŠ se zabývá problematikou výchovy k manželství a rodičovství ve 4. 

a 5. ročníku, v rámci dotace vymezené pro předměty přírodověda a vlastivěda. V bloku 

Výchova ke zdraví by měli žáci umět: 

chápat význam dobrého soužití, vytváření společenských mravních zásad 

a pravidel v rodině; 

porozumět skutečnosti, že touha po založení rodiny se v průběhu života mění, že 

většina lidí se rozhoduje s někým trvale žít a uzavřít manželství, které někdy 

selže a v krajním případě je řešeno rozvodem; 

uvědomovat si základní práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny a vědět, že 

jejich naplňování přispívá k dobrým rodinným vztahům; 

orientovat se ve vztazích mezi lidmi a chápat, že přátelství Je založeno 

na důvěře, pomoci, společných zájmech a umění odpouštět; 

chovat se asertivně, tj. umět otevřeně a klidně říci, jak se cítím, co potřebuji, 

co chci a nechci, umět ustoupit nebo řešit situaci kompromisem; 

znát základní rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, včetně pohlavních orgánů; 

uvědomovat si změny probíhající v těle dívek a chlapců v období puberty 

a chápat změny v jejich chování. .. 
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Ve výuce 6. - 9. ročníku oblasti Rodina a širší sociální prostředí jsou vybranými 

tématy: 

rodina - postavení role ženy a muže v rodině; 

vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti; 

dospívající, jeho komunikace v rodině, mezigenerační konflikty, problémy 

spojené se vstupem do samostatného života; 

změny v rodině (narození dítěte, adopce, nemoc, rozvod, úmrtí aj.); 

předčasná těhotenství, manželství nezletilých a jejich důsledky; 

ekonomické a právní otázky rodinného života; 

potřeby rodiny vzhledem k bydlení; 

hygiena, provoz domácnosti; 

faktory ovlivňující stabilitu rodiny; 

náhradní výchovná péče; 

rozehrávání situačních her, dialogů na téma: kamarádství, přátelství, láska, 

známosti, vč. rozvíjení kladných partnerských vztahů a hledání pozitivních 

hodnot pro trvalé soužití. 

Další témata se zaměřují na hygienické a technické požadavky na bydlení a nesledují 

náš záměr. 

Předmět sexuální výchova. 

Z průřezu učivem a stanoveným cíli vyplývá, že převažuje praktické pojetí přípravy 

žáka pro intimní život. Stěžejní zájem je o znalost anatomie, rizikového sexuálního 

chování, prevenci před předčasným pohlavním životem. 

Témata učiva: 

vztahy mezi lidmi - k druhému pohlaví, partnerské vztahy, první sexuální 

kontakty, zakládání rodiny; 

plánování rodičovství - biologická, psychická a sociální zralost; 

probuzené pohlaví - zvýšený zájem o vlastní pohlavní orgány, masturbace; 

nekoitální aktivity -líbání, dotýkání, mazlení; 

rozhodování v oblasti sexuálního chování - odložení startu do pohlavního života 

na období sociální zralosti; 

metody antikoncepce - přirozená, bariérová, hormonální 

umělé přerušení těhotenství 

nemoci přenosné pohlavním stykem 
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konflikty v mezilidských a partnerských vztazích; předmanželské a manželské 

poradny; 

V učivu by se měly objevit modelové situace zaměřené na osvojování pozitivních 

vztahů k druhému pohlaví, dále modelové situace pomáhající řešení konfliktů 

v kamarádských a partnerských vztazích, situační hry zaměřené na získání argumentů 

pro odložení pohlavního styku na období biologické a psychosociální zralosti a 

ekonomické soběstačnosti. 

Učitelé volí pořadí témat dle svého uvážení. Doporučuje se práce ve skupinách, 

didaktické situační hry, řízené a spontánní diskuze, videoprojekce, besedy s odborníky, 

exkurze aj. 

Koncept se jeví jako obsahově výrazně plastický a propracovaný. Patrný je výrazný 

akcent na teoretické množství poznatků. Není zcela patrné, zda vhodnými technikami 

rozvíjí citovou a volní stránku žáka a zda je požadované penzum vědomostí vybaví 

patřičnými kompetencemi pro zdravý přístup k manželství a rodičovství. 

5.3 Vzdělávací program Obecná škola 

Vzdělávací program pro I. stupeň, vstoupil v platnost 1. září 1996, schválen MŠMT. 

Téma rodičovství a manželství Je zařazeno do předmětů prvouka, vlastivěda a 

přírodověda. 

Klade si za cíl ukázat žákům na modelu rodiny základní mezilidské vztahy a role, ty pak 

rozšířit na vnější prostředí rodiny a vést žáky k základům společenského chování. Na 

domově, uspořádání bytu a chodu domácnosti přiblížit pojmy uspořádanosti, funkčnosti, 

krásy, povinnosti, péče. Vést žáky k ohleduplnému soužití s lidmi a ke kultivaci jejich 

životního prostředí. 

Témata: 

příbuzenské vztahy, rodina, matka, otec, sourozenci, děti, prarodiče, vnuk, 

vnučka, rodokmen do třetí generace, předkové, potomci, dědičnost, rodinná 

pouta; 
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rodinné soužití, pomoc v rodině, v nouzi, starost o děti, o staré lidi, oslavy, 

zvyky v rodině, pohřeb, úcta k zemřelým, zvířata jako členové rodiny; 

vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti, komunikace v rodině, projevy 

lásky a citu. 

Koncept programu Obecné školy, je zaměřen pouze na první stupeň základních škol. 

Pracuje s praktickým a funkčním modelem rodiny jako základem pro mezilidské soužití. 

Vychází z nejbližšího teritoria žáka a učí jej zobecňovat každodenní zkušenost. 

Jednotlivá témata podporují prostor pro partnerskou komunikaci žáků a učitelů. 

Občanská škola se projevuje charakteristickými akcenty na výchovně vzdělávací 

možnosti obsažené v kultuře, tradici, přírodě a osobnostech regionu (obce) školy. 

Jistým nedostatkem shledávám, že program Obecná škola nenabízí vlastní učebnice 

a metodické příručky, čímž klade a očekává velkou didaktickou zdatnost pedagogů 

a jejich mimořádnou angažovanost a nadšení. 

Autoři programu se netají důrazem na komunikativní rozvoj žáka na úkor rozvoje 

racionálního, čímž se odlišují od konceptu programu pro školu základní. Tato odlišnost 

je velice sympatická a může v konečném důsledku přinést pro zdravý vývoj postojů 

k manželství a rodičovství mnohem více než teoretické vědomosti. Je však patrné, 

že tíže zodpovědnosti stojí v prvé řadě na pedagogovi, na jeho kvalitě příprav 

a schopnosti integrovat současné poznatky k problematice rodinné výchovy. 

5.4 Vzdělávací program Národní škola 

Vzdělávací program pro 1. - 9. ročník základního vzdělávání, schváleno MŠMT 

s účinností od 1.9. 1997. 

Problematiku rodiny a rodičovství nalezneme v programu Výchova ke zdravému 

životnímu stylu. 

Témata vzdělávacích obsahů: 

Zdraví a hygiena - pozitivní myšlení, vztahy mezi lidmi, základy asertivity, 

zásady duševní hygieny, stres, empatie a pomoc druhým, sebepoznání, 

sebekontrola, sebereflexe, aktivní odpočinek. 
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Sexuální výchova - sexuální aktivity jako přirozená součást života, sexualita 

z hlediska plánovaného rodičovství, antikoncepční metody, zásady bezpečného 

sexu, rizikové faktory sexu, AIDS, promiskuita, rizikové chování, sebeúcta. 

Tato témata najdeme na prvním stupni v předmětech prvouka a přírodověda, 

na druhém stupni pak v předmětech občanská a rodinná výchova. 

Tento vzdělávací program se jeví jako nejméně propracovaný, v oblasti sexuální 

výchovy je příliš velký podíl učiva věnovaný biologickým faktorům reprodukce a jejich 

případným rizikům, kterým by měli žáci předcházet. 

Text prezentující vzdělávací program Národní školy obsahoval řadu tiskových chyb, 

působil neuceleným a nepříliš precizně propracovaným dojmem. 

5.5 Rámcový vzdělávací program pro předškolní výchovu 

Současná praxe mateřských škol se ubírá směrem, kdy je vzdělávací nabídka dětem 

předkládána v podobě integrovaných bloků, které rozvíjejí jejich schopnosti, 

dovednosti, postoje a hodnoty a které rozšiřují jejich poznání. Nabízené činnosti by 

zároveň měly dětem přinášet takové poznatky, které jsou pro děti předškolního věku 

smysluplné a jim srozumitelné, které jim umožní chápat svět kolem sebe a rozumět jeho 

dění. Souhrnně řečeno by mělo jít o poznatky, které jsou prakticky užitečné a využitelné 

v běžném životě, v dalším učení a poznávání. 

RVP PV soubor takovýchto poznatků, vzhledem k integrovanému a činnostnímu 

pojetí vzdělávání, samostatně nevymezuje. Vyjadřuje se však k němu zprostředkovaně, 

pomocí činností a příležitostí. 

Zaměřme se nyní na vybrané vzdělávací oblasti, které mohou formovat rané postoje 

dětí k manželství a rodičovství. 

Vzdělávací oblasti a dílčí témata: 

Dítě a jeho tělo 

lidské tělo a jeho části, jeho vývoj a změny (tělesné orgány, jejich funkce, včetně 

pohlavních), jeho vývoj a změny (narození, růst těla a jeho proměny) 

Dítě a jeho psychika 
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dorozumívání mezi lidmi (zvuky, gesta, řeč, slova, věty, symboly), sdělování 

(knížky, film, divadlo) 

lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické, dovednosti schopnosti, city, dané 

pohlavní rozdíly) 

každý je jiný (přirozená různost lidí) 

já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám sebou) 

Dítě a ten druhý 

vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, cizí 

lidé, ochrana osobního bezpečí); 

rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina 

ve světě zvířat); 

pravidla vzájemného chování (doma, v MŠ, na veřejnosti) 

Dítě a společnost 

společenské role (dítě, dospělý, rodič, učitelka, role dané pohlavím); 

pravidla vzájemného styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady; 

kultura a umění (kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět 

výtvarného a dramatického umění, jak se lidé baví) 

Konkrétní uspořádání, podoba i rozsah nabízených poznatků je na volbě a podmínkách 

dané mateřské školy, třídy i jednotlivých pedagogů. 

5.5.1 Konkrétní projekt RVP v MŠ 

Tento projekt vznikl v MŠ Bojasova, Praha 8. Realizovala jej paní učitelka Zuzana 

Bečvářová v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího projektu pro MŠ. Nápad 

na zpracování a realizaci projektu vznikl v MŠ na podkladě publicistického pořadu 

o sexuální výchově odvysílaného v televizi. (srovnej http://www.rvp.cz) 

Charakteristika projektu a jeho cíle: 

Projekt byl do programu MŠ zařazen s cílem podporovat a rozvíjet pozitivní sociální 

vztahy v rodině. 
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Upevňovat pevné citové pouto k jednotlivým členům (matka, otec, sourozenci, 

prarodiče a další příbuzní); 

aktuálně reagovat na situaci, kdy jedno z dětí očekává narození sourozence, s 

cílem vytvářet základy správného vztahu, postoje i reakce k malému dítěti. 

Záměrem bylo přitažlivou formou přiblížit dětem příchod nového člověka na svět, a to 

zhruba ve třech rovinách: 

- poslech čteného textu "Bráška v bříšku"; 

- sledování vývoje konkrétní rodiny, kde čekají miminko (s citlivou dohodou a 

přístupem); 

- soustavná péče o "třídní miminko". 

Očekávané výstupy: 

• rozvoj smyslového vnímání a fantazie - soustředěný poslech čteného textu a reakce 

na něj; 

• rozvoj pro sociálního a správného chování - k matce čekající miminko, k miminku; 

• podpora vnímání hodnot lidských vztahů - co se nám líbí, co ne a proč; 

• rozvoj poznatků o těle člověka - matky, plodu; 

• rozvoj poznání - potřeba lékařského ošetření (porodnice, poradna, co vše miminko 

potřebuje); 

• rozvoj logického myšlení - hledání souvislostí (zdravá výživa, zdravý pohyb, zdravý 

člověk, zdravé miminko); 

• rozvoj tvořivosti, fantazie, pracovních dovedností - kreslení, malování, modelování 

miminka, "výroba" vlastního třídního miminka; 

• rozvoj skupinové spolupráce, dohody, společného rozhodování - volba pohlaví, jména 

miminka, společně vytvořená a dodržovaná pravidla s ohledem na miminko, řečová 

kázeň, práce s hlasem (šepot); 

• podpora kooperace - dělba péče o miminko, spravedlivé střídání; 

• podpora zodpovědnosti, trpělivosti, stálosti a citlivosti - soustavná péče o miminko 

v prostorách třídy MŠ - krmení, oblékání, přebalování ... , s sebou na vycházce, doma 

o víkendu; 

• rozvoj smyslového a citového vnímání - pláč dítěte, smích, první zvuky, slova; 

• rozvoj hudebních a rytmických schopností - ukolébavky, pohyb; 
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• aktivní spoluúčast rodičů - zejména konkrétní rodiny; 

• průběžné zařazování aktuálních cílů a reakcí na vzniklé situace. 

Časový rozsah: 

Tři týdny až jeden měsíc. Realizace projektu v době aktuálně zařazené podle 

předpokládaného termínu porodu sourozence. 

Věková skupina: 

Děti věkově smíšené (3 - 6 let). 

Předchozí stimulace - návaznost na: 

projekt naše rodina (fotografie členů rodiny, sledování mladších sourozenců 

v prostorách MŠ); 

vystoupení dětí při vítání občánků v městském úřadě v předcházejícím školním roce. 

Náměty činností vedoucích k naplňování záměrů a cílů 

1. Rovina 

Poslech čteného textu "Bráška v bříšku" a jeho využití: 

• průběžný poslech čteného textu "Bráška v bříšku" (zejména při odpoledním 

odpočinku nebo příležitostně); 

• rozhovory s dětmi o přečteném, poslání maminky, funkce lékaře, zdravotní sestry; 

• práce s tematicky zaměřenými knihami, encyklopediemi; 

• kresba lidského těla, hlavní orgány, funkce krve, pupík; 

• společná tvorba jídelního lístku (třídění - co je správná a nesprávná výživa); 

• tvorba mapy - co děláme celý den (péče o naše zdraví); 

• tvorba piktogramů - denní režim v MŠ; 

• aktuální využívání situace. 

2. Rovina 

Sledování vývoje konkrétní rodiny, kde čekají miminko (s citlivou dohodou 

a přístupem): 

• pravidelné komunitní kruhy - rozhovory o změnách v rodinách (foto) a v konkrétní 

rodině (jak a kde jsem se narodil); 

• rozhovory s nastávající maminkou, ale i s tatínkem, co vše musí udělat, připravit, 

vývoj v rodině před narozením; 

• návštěva obchodu s kočárky, potřebami a oblečením pro miminko; 

• návštěva maminky s miminkem v MŠ, demonstrace péče o miminko; 

• námětové hry na rodinu - panenky v kočárcích, na lékaře, rychlou záchrannou službu; 
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• námětové výtvarné činnosti - kreslení, malování, modelování; 

• pracovní listy -lidské tělo; 

• nácvik tematicky zaměřených básniček a ukolébavek - příprava na vystoupení; 

• námětově zaměřené pohybové aktivity - zdravotní cviky, pohybové hry; 

• návrh, jak vychovávat vlastní miminko. 

3. Rovina 

Vytvoření třídního miminka a soustavná péče o něj (realizace nápadů učitelek): 

• společná debata o pohlaví (rozvést rozdíl mezi chlapcem a dívkou - hry, hračky, 

zájmy, vzájemné vztahy, oblékání, účes, pohlavní orgány, WC); 

• společná dohoda - jméno miminka (rozvést různá jména - svátky v kalendáři, sluchové 

hry, počáteční a poslední hláska, písmeno, rytmické činnosti, počty slabik ... ) 

• výbavička pro miminko - řešení problémové situace (co vše potřebuje, jak je obstarat), 

spolupráce s rodiči; 

• kooperativní činnosti - úprava prostor ve třídě; 

• společně vytvořená a důsledně dodržovaná nová pravidla chování s ohledem na 

miminko (výroba piktogramů nebo textů prokládaných obrázky); 

• společná dohoda o rozdělení a realizaci pravidelné každodenní péče (služby i na 

vycházku, o víkendu); 

• soustavná péče o miminko - přebalování, převlékání, krmení, pobyt venku; 

• uspořádání slavnosti při příležitosti narození (křtiny v některých rodinách); 

• vyvrcholení - vystoupení dětí při vítání občánků v OÚ (MÚ) s třídním miminkem; 

• citlivé zakončení - miminko vyrostlo, jde do MŠ. 

Realizace projektu: 

Učitelky v roli autorů projektu zjistily úroveň znalostí a zkušeností dětí s daným 

tématem. Společně navrhly přibližné časové rozložení naplňování dílčích cílů, aby čas 

zůstal dostatečně volný s prostorem pro aktuální situaci i její změnu, pro aktivní vstup 

dětí i tvořivost učitelek. Volily postupný způsob organizace a forem práce, nabídly 

individuální, skupinové a frontální činnosti. 

Vytvořily plakát vybízející k účasti na realizaci projektu konkrétní rodinu, ostatní 

rodiče a další zúčastněné. Navázaly spolupráci s provozními zaměstnanci (úprava třídy, 

příprava slavnostního obřadu), oslovily zaměstnance městského úřadu, prodejny hraček, 

dětských kočárků a potřeb pro miminko. 
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Promyslely citlivý individuální přístup k jednotlivcům i k rodinám dětí, diferencovaný 

přístup nabídky činností podle individuálních možností jednotlivců. Průběžně dávaly 

dětem prostor pro jejich podněty, nápady a přání, a ta podle uvážení a aktuální situace 

realizovaly. 

Postupně vytvořily praktické portfolio učitelek (nabídka konkrétních činností, her, 

literatury, básniček, písniček, pracovních listů a dalších materiálů). 

Výsledky úspěšnosti učitelky průběžně společně hodnotily, a to i s dětmi. Zejména 

výrazné výsledky u dětí byly písemně zaznamenávat, výtvory dětí byly archivovány 

do portfolia dětí. 

Tento projekt lze zhodnotit jako zdařilý příklad rozvinutého a tvořivého přístupu 

k problematice výchovy k manželství a rodičovstvÍ. Splňuje základní požadavky 

na integraci vzdělávacích obsahů, aktivně a tvůrčím způsobem zapojuje děti a jejich 

rodinu, vychází z regionálního prostředí, na které aplikuje cíle a obsah projektu. 

Již opětovně se zde setkáváme s faktem, že metodická připravenost projektů 

pro mateřské školy patří k těm nejkvalitnějším a nejpropracovanějším. Snad je chybou, 

že se tato práce nezmiňuje o profesní přípravě budoucích učitelek mateřských škol, 

neboť absolventky středních a vyšších odborných pedagogických škol vykazují 

výtečnou zdatnost a orientovanost právě v oblasti rodinné výchovy. 

5.6 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Nabízené vzdělávací obsahy, cíle a konkrétní témata vzdělávacích oborů 

s možným přesahem k výchově k manželství a rodičovství: 

Výchova ke zdraví - II. stupeň 

Žák: 

respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní 

komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů 

v širším společenství (v rodině, komunitě) 

vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního 

a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu z hlediska prospěšnosti zdraví 
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Učivo: 

v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá 

odpovědnost za bezpečné sexuální chování 

vztahy ve dvojici: kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství 

a rodičovství 

vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická 

skupina, obec, spolek 

Změny v životě člověka a jejich reflexe 

dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny 

sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost, 

těhotenství a rodičovství mladistvých, poruchy pohlavní identity 

Osobní a sociální rozvoj 

sebepojetí a sebepoznání - vztah k sobě samému, vztah k druhým lidem, zdravé 

a vyrovnané sebepojetí 

seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebereflexe, 

sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací, stanovení osobních 

cílů a postupných kroků k jejich dosažení 

psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání 

pomoci při problémech 

mezilidské vztahy, komunikace, kooperace - respektování sebe sama i druhých, 

přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy, aktivní 

naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v různých 

situacích 

morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích dovedností; 

dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích; pomáhající a prosociální 

chování 

5.6.1 Základní škola Londýnská 

Tuto školu jsem si vybrala, protože je reprezentantkou pilotních škol pro Rámcový 

vzdělávací program ZŠ. 

Informace mi poskytla paní učitelka Mgr. Hvězdová, která vyučuje na druhém stupni 

níže uvedené vzdělávací oblasti. 
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Člověk a společnost 

V 6. třídě se žáci seznámí s tématy týkajícími se: mezilidské komunikace, 

sebepoznání, realistického posuzování skutečnosti, systému osobních hodnot, 

posuzování druhých lidí. 

Člověk a příroda 

V 9. třídě jsou zařazena témata: dědičnosti a základy genetiky, rozmnožování člověka, 

prenatální a postprenatální vývoj. 

Na prvním stupni jsou těmito tématy: 

1. - 3. ročník - sociálně komunikační dovednosti. 

5. ročník - sexuální výchova - cílem je, aby žák uplatňoval ohleduplné chování 

k druhému pohlaví a orientoval se v bezpečných způsobech sexuálního chování 

mezi chlapci a dívkami v daném věku. 

Uvedená témata jsou charakterizována jako průřezová, tudíž se prolínají více 

předměty, mohou se vyučovat v několikahodinových blocích za spolupráce ostatních 

pedagogů. 

Škola je zároveň školou fakultní, tzn., že na některých tématech se podíleli studenti 

vysoké školy pedagogické, oboru rodinná výchova. Škola je také otevřena neziskovým 

organizacím, které pro školy připravují preventivní programy. Tuto skutečnost 

hodnotím velice pozitivně, neboť pro žáky může být kontakt s externím přednášejícím 

v ožehavých tématech úlevným faktorem, může podpořit jejich spontánnost 

a otevřenost. 

Paní učitelka, jak sama uvedla, nevychází při svých přípravách z žádné současné 

učebnice pro základní školy! Podle jejích slov ji ne zcela vyhovují. Materiály získává 

z internetu, učebnic pro střední školy a z poznámek z dob svého nedávného studia. 

I přes prosbu ukázky přípravy konkrétního projektu mi nebyly nabídnuty žádné 

písemné podklady. 

Při rozhovoru se žáky osmé třídy mi na otázku: Odkud se nejčastěji dozvídají 

informace o partnerském životě, intimních vztazích a rodině, odpovídali, že z: televize; 

časopisů - Yellow, Dívka, Bravo; rozhovorů se spolužáky, kamarády a rodiči; ve škole; 

při četbě románů; z internetu. 
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5.7 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

Sledovanou problematiku je možné nalézt ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, která 

má žákům umožnit prohloubit vztah ke zdraví, posílit rozumové a citové vazby 

a rozvinout praktické dovednosti, které určují zdravý životní styl a kvalitu budoucího 

života v dospělosti. 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví s uvedenými vzdělávacími obory Výchova 

ke zdraví a Tělesná výchova navazuje ve svých výstupech i obsahu na stejnojmennou 

vzdělávací oblast v základním vzdělávání. 

V ýchova ke zdraví má v gymnaziálním vzdělávání především praktický a aplikační 

charakter. V návaznosti na přírodovědné a společenskovědní vzdělávání a s využitím 

specifických informací o zdraví směřuje především k hlubšímu poznávání rizikového 

a nerizikového chování např. v partnerských a rodičovských vztazích. Dále usiluje 

o osvojování praktických postupů vhodných pro všestrannou aktivní podporu osobního, 

ale i komunitního a globálního zdraví. 

Vzdělávací obsah: 

Partnerství, rodičovství a výchova k odpovědnému sexuálnímu chování 

Očekávané výstupy: 

Žák 

Učivo: 

posoudí hodnoty, které mladým lidem usnadňují vstup do samostatného života, 

partnerských vztahů, manželství a rodičovství, a usiluje ve svém životě o jejich 

naplnění 

uplatňuje odpovědné a etické přístupy k sexualitě 

projevuje etické a morální postoje k ochraně matky a dítěte 

partnerské vztahy, manželství a rodičovství, rizika spojená s volbou životního 

partnera, krizové situace v rodině, svobodná matka ve společnosti 

reprodukční zdraví, modely sociálního chování v intimních vztazích 

promiskuita 

antikoncepce, předčasné ukončení těhotenství 

sexuální deviace, sexuálně motivovaná kriminalita, sexualita a zákon 

zneužívané, zanedbávané děti (CAN), náhradní rodinná péče 
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Je patrné, že RVP boří tradiční pojetí oborové výuky a nabízí vznik integrovaných 

předmětů. Změny nalezneme ve stanovování cílů, obsahů a nabízených podmínek 

vzdělávání. RVP podporuje proměnu metod, činností a způsobů hodnocení. Tím by se 

významně mohla proměnit podoba a hlavně forma výchovy k zodpovědnému 

manželství a rodičovství. Právě v této oblasti selhávají metody výkladu, frontálního 

opakování a individuálního zkoušení znalostí. RVP nabízí metody práce, které naučí 

žáky logicky třídit informace, nabyté znalosti využívat k vlastnímu rozvoji, obhajovat 

své názory v diskuzi, kultivovat emocionální potřeby a také rozvíjet svoje sociální 

svědomí, kultivovat osobnost jako celek, dozrát ve zdravou, kompetentní, svobodnou, 

zodpovědnou a autentickou bytost. 

6 Profil učitele oboru rodinná výchova 

Studium učitelství rodinné výchovy je pětileté a na pražské Pedagogické fakultě UK 

probíhá ve dvou na sebe navazujících cyklech (tříletém a dvouletém). Studuje se 

v kombinaci s druhým aprobačním předmětem. Děkan fakulty vypisuje 

dvoupředmětové aprobace, nejčastěji to bývají tyto kombinace: biologie - rodinná 

výchova, chemie - rodinná výchova, základy techniky - rodinná výchova, pedagogika -

rodinná výchova. 

Studijní program výuky voboru učitelství rodinné výchovy (viz. podle 

http://web.pedf.cuni.cz) zahrnuje širokou paletu předmětů (kurzů), které jsou po 

obsahové stránce uspořádány do tzv. modulů. V prvních třech letech je výuka zaměřena 

na základy odborných disciplín, které jsou těžištěm poznatkové sféry vzdělávací oblasti 

výchovy ke zdraví a předmětu rodinná výchova na základních školách. Od třetího 

ročníku se studenti seznamují s postupy, jak rodinnou výchovu na Zš vyučovat, 

hospitují ve výuce rodinné výchovy, absolvují pedagogickou praxi. 

V druhé polovině studia se posluchači výběrem volitelných kurzů zároveň profilují 

k některé z nabízených variant studijního programu. Tato skutečnost jim umožní 

prohloubit Sl odborné znalosti z oblasti výživy, estetiky, sociální pediatrie 

a pečovatelství, aplikované psychologie, sociální práce apod. Uvedené směry odpovídají 

obsahovou náplní odborným předmětům na středních odborných školách příslušného 

zaměření. Teoretické znalosti jsou rozvíjeny při absolvování odborných stáží 

na vybraných pracovištích zdravotní a sociální péče, v zařízeních zaměřených 

na poradenskou činnost, v krizových centrech a poradnách pro prevenci a léčbu 
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závislostí. Součástí přípravy je sociálně psychologický výcvik zahrnutý do didaktického 

studijního modulu. Posluchači konají na středních školách pedagogickou praxi. 

Možnost uplatnění absolventa učitelství rodinné výchovy. 

Absolvent pětiletého studia učitelství rodinné výchovy na UK PedF v Praze získává 

titul magistr (Mgr.) a kvalifikaci vyučovat rodinnou výchovu (předměty z oblasti 

výchovy ke zdravému životnímu stylu, k partnerství a rodičovství) jako všeobecně 

vzdělávací předmět na základních a středních školách (gymnáziích, středních odborných 

školách a učilištích). 

Zároveň získává pedagogickou způsobilost vyučovat na školách odborně zaměřených 

na oblast sociální péče, humanitární činnost a pečovatelství obsahem odpovídajícím 

odborný předmětům, na které se v průběhu studia specializoval. 

Od absolventa oboru rodinná výchova se očekává, že dokáže být odborným poradcem 

(metodikem, konzultantem) pro ostatní pedagogy na škole v otázkách výchovy 

ke zdraví (včetně prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně 

patologických jevů) a vnáší do školy, kde působí, atmosféru podporující program 

výchovy ke zdravému životnímu stylu. 

7 Státní institucionální podpora výchovy k manželství 
a rodičovství 

7.1 Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy 

Subjektem zastřešujícím řadu poraden pro rodinu a mezilidské vztahy je příspěvková 

organizace hlavního města Prahy Městské centrum sociálních služeb a prevence 

poskytující různé typy služeb lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální nebo životní situaci. 

J sou to služby terapeutické a psychologické, zdravotnické, právní, přechodné ubytování 

nebo základní informační servis. Služby nevyužívají pouze obyvatelé hlavního města, 

v mnoha případech je pomoc poskytována osobám prakticky z celé České republiky 

i cizincům. 

Vedle uvedených služeb, které tvoří těžiště vlastní činnosti se Městské centrum 

sociálních služeb a prevence podílí na formulování sociální a bezpečností politiky 

města, vytváří metodické a koncepční materiály, účastní se na projektech směřujících ke 
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standardizaci sociálních služeb, posuzuje projekty podané v grantových řízeních a je 

koordinátorem vzdělávaní sociálních pracovníků pražských obcí. V řadě svých aktivit 

Městské centrum sociálních služeb a prevence spolupracuje se státními institucemi 

i neziskovými organizacemi. 

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se nacházejí celkem v osmi 

městských částech Prahy. Nabídka služeb, jak již bylo uvedeno, je zcela bezplatná, 

jedná se o služby v oblasti psychologické, terapeutické a sociální pomoci v oblasti 

mezilidských vztahů. Cílová skupina je vymezena okruhem témat řešených 

v poradnách, základní charakteristikou jsou problémy v mezilidských vztazích. 

Základní témata jsou: neshody v partnerství, manželství a rodině, mezigenerační 

problémy, osamělost, domácí násilí, problémy v zaměstnání, sexuální orientace, vztahy 

dospívajících. 

Provozní hodiny jsou koncipována se snahou přiblížit se potřebám klientů, alespoň 

dva dny v týdnu do pozdních odpoledních hodin. Návštěva je možná po předchozím 

objednání. 

7.1.1 Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Městské části Praha 6 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy sídlí v Městské části Praha 6, v Thákurově 

ulici Č. 6. Její služby jsou, jak již jsem uvedla výše, bezplatné. Délka setkání závisí 

na poptávce klientů a zároveň na jejich ochotě spolupracovat. 

Reflexi na činnost poradny mi poskytla psycholožka a terapeutka PhDr. Alice 

Vondrová, která poradenskou činnost vykonává již přes třicet let. V rozhovoru jsem se 

zaměřila na skupinu klientů přicházejících do poradny před uzavřením sňatku. 

Do poradny přicházejí nejčastěji mladí lidé, kteří by rádi vstoupili do manželství, ale 

v jejich partnerském vztahu se vyskytl problém, který chtějí řešit ve spolupráci 

s odborníkem. Často jde o natolik konfliktní téma, že není možné je řešit pouze 

ve dvojici. Problematika je spletitá: od banálních nedorozumění, přes problémy 

s otevřenou komunikací, partner vstupuje do druhého manželství, pár tíží sexuální 

problémy, partnerka neumí vařit, je tu dítě z předchozího manželství, u partnera se 

vyskytla úzkost a obava ze vstupu do manželství. 

Většina klientů jsou vysokoškolsky vzdělaní lidé, lidé bez středoškolského vzdělání 

navštěvují poradnu zcela výjimečně. 

54 



Paní doktorka v poslední době zaznamenala nárůst klientů, kteří očekávají "instatní", 

tedy rychle použitelnou a fungující radu pro vylepšení svého vztahu. Nejraději by 

od terapeuta očekávali transformaci svého partnera, aby ten pak reagoval a žil podle 

jejich představ. Jakoby se, podle mínění paní doktorky, vytrácel smysl 

pro zodpovědnost. U klientů je patrná "infantilita", nechuť opouštět své návyky, 

čehokoli se vzdát, převzít závazky. Mnohdy jsou sezení přerušena na popud klienta, 

který odmítá nahlédnout své niterné problémy. 

Řadu problémů přináší faktické soužití, které partnery nezavazuje, ale zároveň může 

být zdrojem nejistoty, na níž jsou zvláště citlivé ženy. Jejich úzkost se projevuje v řadě 

zástupných projevů, jako je zvýšená podrážděnost nebo přemrštěné nároky na partnera. 

Tyto problémy pak bývají příčinou návštěvy poradny a jsou během sezení postupně 

odkrývány ve své podstatě. 

Poradna bohužel nedisponuje žádnou dostupnou statistikou zaznamenávající 

návštěvnost klientů hledající pomoc před vstupem do manželství. 

8 Přípravné kurzy na manželství v nevládním sektoru 

8.1 Rodinné centrum Praha 

Centrum pro rodinu bylo založeno roku 1994 při Arcibiskupství pražském. Občanské 

sdružení Rodinné centrum Praha vzniklo za podpory zmiňovaného Centra pro rodinu 

v roce 2001. Nápad se zrodil z rostoucí poptávky po možnosti vykonání přípravy 

mimopražských snoubenců, pro které je obtížné pravidelné dojíždění do místa, 

kde chtějí být oddáni. Popud vyšel od kardinála Miloslava Vlka. 

Uzavřít církevní sňatek je totiž možné pouze po předchozí přípravě snoubenců, kterou 

vede kněz, pověřený laik (nejčastěji manželský pár) nebo instituce jako je například 

Rodinné centrum Praha. 

Centrum zaměstnává 3 zaměstnance, jednoho na plný úvazek, dva 

na částečný. Financování centra je vícezdrojové. Platy zaměstnanců zajišťuje 

Arcibiskupství pražské z příspěvků ministerstva kultury. Technické vybavení a školení 

dobrovolníků bylo v loňském a letošním roce financováno z grantu ministerstvem práce 

a sociálních věcí v rámci projektu "Společná příprava na manželství." Tento grant byl 
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poprvé vypsán ministerstvem práce a sociálnících věcí v roce 2004, jako reakce na 

10. výročí mezinárodmno rok rodiny vyhlášeným OSN. Výběrové dotační řízení 

k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu se týkalo občanských sdružení, 

církevních a právnických osob a obecně prospěšných společností, které vyvíjely 

aktivity v oblasti podpory fungující rodiny. Rodinné centrum Praha splnilo všechny 

stanovené podmínky a mohlo svoje aktivity podložit přehledně vedenou statistikou. 

Během pětileté existence připravilo Centrum k prvnímu pololetí roku 2006 celkem 

503 párů. Vzestup návštěvnosti zaznamenává tabulka č. 1. 

V každém roce se uskuteční tři turnusy příprav. 

Tabulka Č. 1, zdroj CRP 

Průměrný věk Průměrný věk 
Rok Počet párů snoubenky snoubence 

20 25 29 
2001 

~ 35 27 29 

ř~J 50 27 28 

23 28 30 
2002 

~ 35 27 29 

~góJ 56 27 29 

23 26 28 
2003 

~ 28 28 30 

~l!(~"; 41 26 28 
2004 

26 27 29 
2004 

~ 28 28 29 

2ť8~ 44 28 29 

24 28 29 
2005 

~ 30 28 29 

42 27 30 
2006 

Tabulka Č. 1 v druhém sloupci přehledně zachycuje zvyšující se návštěvnost kurzů. Zajímavý 

jev je každoročně patrný v turnusech probíhajících na jaře - zeleně označených, kde je patrný 

markantní nárůst účastníků. Je to způsobeno větším zájmem o uzavření sňatků v jarních 

a letních měsících. Tyto kurzy, podle výpovědi organizátorů, také navštěvuje více smíšených 

párů - jeden z partnerů je pokřtěný. 
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Třetí sloupec zaznamenává vyšší věk snoubenců ve srovnání se snoubenkami, čtvrtý sloupec 

dokládající věk snoubenek má vzestupný charakter. Věkový průměr snoubenců a snoubenek je 

srovnatelný s celorepublikovými statistikami prvosňatečnosti. 

Graf č. 6 zaznamenává věkové rozložení snoubenců a je přehlednějším znázorněním tabulky 
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Příprava probíhá v časovém horizontu osmi večerů, jednou týdně. Každé setkání 

moderuje manželský pár nebo přizvaný odborník z oblasti psychologie, práva, či 

zástupce církve. 

Následuje vzájemná diskuze ve skupinách i mezi samotnými partnery. Během 

přípravy jsou nabízeny k jednotlivým tématům materiály, které obdrží každý v páru. 

Shrnují obsah přednášky a zároveň vybízejí partnery ke sdílení, úvahám, komunikaci, 

vyjádření svých názorů nad danou problematikou. 

Jednotlivé skupiny jsou vedeny školenými manželskými páry. Ve skupině je 

intimnější prostředí pro formulování svých postojů, otázek, obav, přání. Každý má 

možnost vyjádřit svůj názor. Je to prostor, jak poznat postoje druhých, formulovat svoje 
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vlastní, ale i mluvit o tématech, které v manželství mohou již vyvolávat napětí a vést 

k nepříjemným střetům nebo jen jednoduše mohou překvapit, zaskočit. 

Metody vedoucí k reflexím jsou rozmanité: brainstorming, kreslení, pohybové hry, 

projektivní techniky, nonverbální techniky. 

Je-li účastník zneklidněn prožíváním svého vztahu, není-li si jist volbou partnera nebo 

řeší-li osobní problémy, Centrum mu nabízí profesionálního poradce - psychologa, 

psychoterapeuta. 

Všechny tyto služby jsou bezplatné. Účastníci mohou dobrovolně přispět na režijní 

náklady. 

PROGRAM SETKÁNÍ: 

1. Jak katolická církev chápe manželství 

2. Psychologie partnerského vztahu 

3. Rodiče, přátelé a my 

4. Konflikty a jejich řešení 

5. Jak prožívat v manželství vztah k Bohu 

6. Manželství a sexualita 

7. Děti amy 

8. Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu 

Sama jsem absolvovala podzimní kurz v roce 2005 a musím konstatovat, že mě velice 

mile překvapil svojí úrovní. Témata měla logickou strukturu a záhy jsem ocenila 

možnost konfrontace mých postojů a názorů s ostatními snoubenci. Jak naznačují grafy 

Č. 6, Č. 7 a Č. 8 kurz navštěvovali moji vrstevníci a lidé převážně vysokoškolsky 

vzdělaní. Jejich přesvědčivě kladná motivace ke vstupu do manželství byla patrná 

v řadě aktivit, kde vyjadřovali svoje postoje k probíraným tématům. 

Kurzu se zúčastnili i studenti bohoslovci, tedy ti, kteří by měli být kompetentní jednou 

podobné přípravy sami vést. Oni sami svoji účast kvitovali s nadšením a musím říct, že 

patřili k aktivním a vtipným účastníkům. Občas komentovali nastíněné těžkosti 

manželství s úlevou, že se jich to naštěstí netýká. Strasti a radosti kněžského života 

ponechávám na zpracování jiné diplomové práce. 

Nejvíce mě oslovily přednášky PhDr. Petra Goldmanna, hlavního psychologa 

Psychiatrické léčebny Bohnice a prezidenta asociace klinických psychologů ČR, 

věnované psychologii manželského vztahu, konfliktům a jejich řešením. První 
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přednáška měla charakter odrazující. Ano, jejím cílem bylo vyburcovat přítomné 

k pravdivým odpovědím na otázky: Jaké jsou mé motivace ke vstupu do manželství? Je 

to z lásky? Jak dlouho to bude dostačující motivace? Nestavím svůj život na partnerovi? 

Není pro mě manželství vidinou naplnění potřeby blízkosti, potvrzení dospělosti, 

společensky uznávaným statutem, léčbou mých komplexů a nezralosti? 

Dále přednášející rozvedl dynamiku vztahu, respektování rozdílnosti mužů a žen, 

čeho je třeba si u partnera všímat, dokud je čas, na čem je třeba se dohodnout a na co je 

nutné se v manželství adaptovat. Tedy žádné líbivé fráze, nasládlé přísliby, ale realita 

klinického psychologa, možná pro někoho až příliš tvrdá. Mně vyhovovala, chápu 

manželství jako společný úkol a ne jako instituci zajišťující šťastný život, a proto je 

zodpovědný výběr partnera základním vkladem kvalitního vztahu. Má-li tato příprava 

posloužit i jako možná příčina rozchodu, tak je to podle mého názoru příprava kvalitní. 

Z rozhovoru s organizátory kurzů vyplynulo, že v několika případech k rozchodu 

snoubenců během přípravy nebo následně po ní skutečně došlo. 

Poněkud s obavami a s odměřeností jsem přistupovala k přednášce věnované 

manželství a sexualitě. Čekala jsem zákazy, varování a rozbor křesťanské etiky. 

Odcházela jsem však s řadou praktických rad, podnětů a s překvapením, jak hluboce a 

citlivě o dané problematice přemýšlejí přítomní snoubenci. Musela jsem přehodnotit 

řadu svých předsudků o mužské živočišnosti. Nezazněl zde ani jediný zákaz, přísné 

varování, žádné téma nebylo tabu. 

Během závěrečné evaluace, které se zúčastnily všechny páry ze tří skupin, jsem 

zjistila, že zde bylo i několik nevěřících nebo smíšených párů - tzn. že jen jeden 

z partnerů byl pokřtěný. K mému překvapení kurz hodnotili pozitivně a rádi by jej 

doporučili svým přátelům. To stejné bych učinila i já. 
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Grafč.7 

Dosažené vzdělání snoubenky v letech 2001 - 2006 
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Graf č. 7 prezentuje míru dosaženého vzdělání u snoubenky. Největší část účastnic 

přípravy pro snoubence jsou vysokoškolsky vzdělané ženy "VŠ" (47,5%), následuje 

středoškolské vzdělání "SŠ" (36,6%), absolventky vyšší odborné školy "VOŠ" (11,6%), 

vyučené (3 ,9%) a nejnižší zastoupení mají snoubenky se základním vzděláním (0,4%). 

Grafč.8 

Dosažené vzdělání snoubence v letech 2001-2006 
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Graf č. 8 prezentuje míru dosaženého vzdělání u snoubence. Největší část účastníků 

přípravy pro snoubence jsou, stejně jako u vzorku žen, vysokoškolsky vzdělaní muži 
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Graf č. 8 prezentuje míru dosaženého vzdělání u snoubence. Největší část účastníků 

přípravy pro snoubence jsou, stejně jako u vzorku žen, vysokoškolsky vzdělaní muži 

"VŠ" (70,7%), následuje středoškolské vzdělání "SŠ" (21,6%), vyučení (5,3%), 

absolventi vyšší odborné školy "VOŠ" (2,1 %), a nejnižší zastoupení mají snoubenci se 

základním vzděláním (0,3%). 

Z obou grafů (č. 7 a č. 8) je patrné, že přípravný kurz vyhledávají převážně snoubenci 

s vyšším vzděláním a minimálně lidé se vzděláním základním. Konstatování 

koresponduje i s výpovědí PhDr. Alice Vondrové z Poradny pro rodinu a mezilidské 

vztahy, která se setkává taktéž s klienty s vyšším vzděláním. 

9 Současná nabídka učebnic a studijních materiálů 

Tato kapitola nabízí stručný přehled současných dostupných publikací s krátkým 

komentářem a výčtem kapitol sledované problematiky. Názvy kapitol jsou prezentovány 

s cílem zachytit strukturu učebnice. Pořadí je sestaveno podle cílové skupiny. 

CERZO, L. G. Šimon, Toník a jejich kamarádi. Portál: Praha, 1998. 

ISBN 80-7178-161-4 

Tato metodická příručka je určena pro učitelky mateřských škol pro celoroční práci 

s dětmi ve věku 4 - 5 let. Jednotlivé didaktické jednotky jsou spojeny příběhem. 

Hlavním hrdinou je červík Toník, se kterým se Šimon a jeho kamarádi seznámí 

ve školce na hřišti. Z příběhů červíka Tomíka vycházejí činnosti zaměřené na všechny 

oblasti rozvoje dítěte. 

Oblast výchovy k rodičovství a manželství můžeme vyhledat v projektu nazvaném 

Fotografie, který je zaměřen na praktickou prezentaci fotografií rodinných příslušníků. 

Děti popisují členy rodiny, srovnávají rodiny kamarádů, vypráví o zaměstnání rodičů, 

hrají scénky, napodobují činnosti v rodině, vypráví o zvycích rodiny. Cíle i obsah 

projektů jsou přehledně členěny. Jsou nabízeny konkrétní hry, pracovní činnosti, písně, 

říkanky, ale i diagnostické prostředky pro učitele. Z přílohy knihy může pedagog převzít 

precizně propracované záznamové archy pro diagnostiku dítěte. Z takto průběžně 

vedených záznamů může lehce pozorovat různé oblasti vývoje dítěte. 
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RUFERTOV Á, H., KORDOVÁ, D. Já jsem školák! Prvouka pro 1. ročník. Praha: 

Pansofia, 2002. ISBN 80-85804-51-4. 

Tuto publikaci schválilo MŠMT 22. 5. 2000 pro vyučovací předmět prvouka s dobou 

platnosti 6 let. To znamená, že by s letošním školním rokem měla být ukončena. 

Podotýkám, že kniha vyšla již ve čtvrtém vydání. Její grafické zpracování je možné 

shlédnout v příloze Č. 1. Je patrné, že ilustrace působí zastarale, originál není barevný 

a bude těžko přijatelný pro žáky zvyklé na současnou moderní, barevnou grafiku. 

Myslím, že zároveň rozesmutní nejednu ženu, která ani nemusí být zástupkyní 

radikálního feminismu, při pohledu na znázornění domácích prací vykonávaných 

smířlivě působící mladou dívkou, oděnou v pracovní zástěru. Text není intelektuálně 

náročný a již vůbec nápaditý. Troufám si tvrdit, že by učebnice neměla projít dalším 

schválením MŠMT. 

KOPEČKOVÁ, S. Člověk a jeho svět - prvouka pro 1. ročnfk ZŠ. Brno: Didaktis, 2005. 

Tuto učebnici schválilo MŠMT 13.4.2005 s dobou platnosti 6 let a domnívám se, že 

plně vyhovuje současným požadavkům kladeným na grafickou i obsahovou stránku 

prvouky. Někoho možná může zarazit poněkud kybernetické vzezření ilustrovaných 

postav, ale současní prvňáci s ním, myslím, nebudou mít problém. 

Líbí se mi praktické aktivity úkolů s reálně rozloženými činnostmi v rodině. V příloze 

Č. 2 je možné si povšimnout, že v kuchyni je nejen matka s dětmi, které ji pomáhají, ale 

i otec, který zde není ztracen, nýbrž aktivně zapojen. Text vychází z reálného života, 

pracuje s možností neúplné rodiny. Zadání úkolů je srozumitelné, je podnětné pro další 

tvůrčí možnosti práce volené pedagogem a potřebami žáků. 

KOŠŤÁLOVÁ, V. Doma u Nováků, pracovnf sešit z českého jazyka pro 2. ročnfk. 

Praha: Pansofia, 1994. ISBN 80-85804-24-7 

Tento pracovní sešit, ač v prvním vydání vyšel již v roce 1994, podle mého mínění, 

zcela splňuje požadavky kladené na publikace vhodné pro RVP. Kniha je příběhem 

rodiny Novákovi a jejich psa Bobíka. Tato sympatická rodina, výtečně znázorněná 

ilustracemi Markéty Othové, integruje prvky rodinné výchovy a českého jazyka, dále 

hudební výchovy, pracovní výchovy a výtvarné výchovy. Ukázka viz. příloha Č. 4. 

Každý žák pomocí obrázkových příběhů, doplňovaček, luštěnek, písní, básní a prostoru 

pro vlastní tvorbu textů získá osobitý pracovní sešit, na kterém se velkou měrou sám 

podílel. Zároveň zcela nenásilnou a metodicky kvalitně propracovanou formou prožívá 
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osudy jedné rodiny a jejího okolí. Vhodně je zde zvolen hrdina mnoha příběhů, pes 

Bobík, který jistě získá sympatie žáků a podnítí jejich aktivitu a citovou angažovanost. 

Pracovní sešit pracuje s mnoha složkami výchovy, vhodně kultivuje osobnost žáků a 

zároveň splňuje požadavky edukace. 

MARÁDOV Á, E. Rodinná výchova. Zdravý životní styl. Praha, Fortuna 2000. 

Učebnice je určena pro základní školy a víceletá gymnázia a je zpracovaná podle 

osnov vzdělávacího programu ZŠ. Ve třech níže uvedených vybraných kapitolách se 

zaměřuje na námi sledovanou tématiku. Text je hutný, graficky členěný, s převládajícím 

důrazem na přenos informací. Místy doplněný ilustracemi korespondujícími s textem. 

V souhrnné kapitole s názvem Můj domov, moje rodina, nalezneme podkapitolu 

Manželství a rodičovství, kde jsou stručně vysvětleny podmínky uzavření manželství 

v souladu se zákonem o rodině. Ke vzbuzení aktivity žáků je vložena otázka 

k zamyšlení, co se stane, bude-li jeden z šesti zobrazených vztahů na jednoduchém 

schématu narušen (např. otec - syn). Otázka mi nepřipadá příliš podněcující aktivitu 

žáků, schéma je podle mého názoru nezajímavé, samoúčelné. Následuje podkapitola 

o náhradní rodinné péči a nejrozsáhlejší podkapitola věnovaná tradicím a zvykům, 

s důrazem na Vánoce jako svátky rodinného štěstí a pohody a svátky jara Velikonoce. 

Žáci si podle nákresu mohou vyrobit ozdobu ze slámy či uplést pomlázku. Není to 

poněkud odvádějící aktivita od názvu kapitoly? Ve srovnání s jinými částmi učebnice 

věnovanými například zdraví se mi text jeví jako nedostatečný, zvláště v tak rozsáhlé 

problematice jakou je rodina a manželství. 

Obsah: 

5. Můj domov, moje rodina 
rodinné soužití 
manželství a rodičovství 
náhradní rodinná péče 
rodokmen naší rodiny 
rodinné svátky a tradice 

6. Období velkých proměn 
měnící se city 
dospívání začíná 
hledáme sami sebe 

7. Komunikace a společenské chování 
poznáváme sebe i druhé 
jak se dorozumíváme 
společenské chování 
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MARHOUNOV Á, J. Základy rodinného života ll. Praha, Fortuna 1992.1SBN 80-7168-

550-X. 

Obsah: 

1. Rozhodování pro celý život 
Lidé pro manželství nevhodní 
Požadavky na partnera 

2. Nemoci skryté a zjevné 
Předčasný pohlavní styk a jeho možné následky 
Ochrana před nechtěným těhotenstvím 
Promiskuita a nebezpečí s ní spojené 
Závislost na alkoholu a jiných látkách 

3. Naděje -láska -lidská práva a rodina 
4. Rodinné konflikty a jejich vliv na dítě 

některé příčiny konfliktů mezi partnery 
negativní vztahy mezi rodiči a poruchy chování dítěte 

5. Vztah Já - Ty a problémy komunikace 
6. Nezralá manželství 
7. Rodina jako průsečík 

Publikace vychází již ve třetím vydání. Schválení MŠMT jsem nenašla. Některé 

kapitoly provází životní příběhy mladých lidí, které mají pravděpodobně působit 

výchovně. Mají ráz spíše zastrašující a v tomto negativním duchu vnímám i některá 

témata. Například podkapitola Předčasný pohlavní styk a jeho možné následky, 

informuje žáky o možných rizicích nechtěného těhotenství. Vysvětluje pojmy jako 

"necking" a "petting" a popisuje průběh pohlavního styku, ale opomíjí dimenzi 

psychickou a emocionální a možné dopady předčasné sexuality v této oblasti. Na mnoha 

místech působí jako kniha vzpomínek na poradenskou praxi. Zdařile působí kapitola 

o komunikaci, provázená vysvětlujícími ilustracemi. 

VALENTA, M. Občanská výchova pro 6. ročnfk. Praha, Práce 1997. ISBN 80-208-

0476-5. 

Hlavní koncept učebnice tvoří didaktizované příběhy propojené v seriál. 

Východiskem tohoto pojetí je poznání, že příběh má vyšší výchovnou hodnotu než 

pouhý didaktický text. Příběhy jsou vtipné, ilustrované Karlem Benetkou, informace 

jsou prezentovány zábavnou a zároveň nezkreslenou objektivní formou. Jsou přiměřené 

věkové skupině pro kterou jsou určeny. Každá kapitola je doplněna otázkami a úkoly. 

Žáci v učebnici naleznou pole a instrukce pro zcela originální stolní hry, ty zároveň plní 

edukativní funkci, někdy mohou sloužit k opakování probraného učiva. 

Pro základní školy platí, že jedna kapitola se rovná jedné vyučovací hodině. 
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Obsah: 
1. Člověk a dospívání 
2. Člověk hledající společenství 
3. Člověk hledající svůj svět 
4. Člověk hledající sám sebe 
5. Člověk a předpoklady soužití 
6. Člověk a předpoklady zapojení do lidské spolupráce 
7. Člověk a předpoklady harmonického soužití se světem 

VALENTA, M. Občanská výchova pro 9. ročník. Praha, Práce 1998. 

Koncept je totožný s výše uvedenou učebnicí pro osmý ročník. 

Obsah: (vybrané kapitoly týkající se sledované problematiky) 

Smysl společenství: 
Rodina je víc než rodiče a děti 
Právní předpoklady k uzavření manželství 
Vztahy mezi manželi 
Vztahy mezi rodiči a dětmi 
Funkce předmanželských a manželských poraden 
Referát sociálních věcí 
Zátěžové situace 

ČERNÍK, V., BIČíK, V., MARTINEC, Z. Přírodopis III. pro 8. ročník základních škol 

a nižší ročníky víceletých gymnázií - biologie člověka. Praha, SPN 1998. SBN 80-

85937-97-2 

Učebnice Je zpracovaná podle osnov vzdělávacího programu Základní škola, 

s rozšířenými poznatky z oborů etologie a genetiky. 

Text je pro ložený velkým množství fotografií a ilustrací. Na některých fotografiích je 

patrné, že nejsou současné. Kresby jsou přiměřené. Kapitoly jsou zaměřeny převážně na 

biologickou stránku vývoje a reprodukce. V části věnované antikoncepci jsou jako 

v jediné zachycené publikaci popsány její výhody i úskalí a je označena jako příčina 

možného rizika střídání sexuálních partnerů. 

JANOŠKOV Á, D. ONDRÁČKOVÁ, M., ČEČILOV Á, A. Občanská výchova s blokem 

rodinná výchova - 6. - 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Plzeň, Fraus 

2003. ISBN - 80 -7238 - 20 701. 

Publikace je graficky členěna, v okrajích jsou zvýrazněna probíraná hesla. Text není 

příliš hutný, dominantní jsou fotografie se současnými herci světové i domácí scény, 

sportovci, reprodukce výtvarných děl a medailonky spisovatelů, od nichž pochází 

uváděné citace. 

Obsah vybraných kapitol: 
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Obsah vybraných kapitol: 

Rodina 
Faktory ovlivňující stabilitu rodiny 
Hledání ideálu aneb jak najít toho pravého, tu pravu 
Sňatek ano, či ne 
Neshody v manželství 

Lidská sexualita aneb co je to láska? 
Láska 
Odlišnost v lásce aneb co je a není normální 
Reprodukční zdraví dospívajících a možná ohrožení 
Co k lásce patří a co ne? 
Plánované rodičovství aneb prevence akutního onemocnění láskou 

POZll.: "Akutním onemocněním láskou" je v textu myšleno nechtěné rodičovství. 

STŘELEC, S. Kapitoly z rodinné výchovy. Praha, Fortuna 1992. ISBN 80-85298-84-8. 

Kapitoly z rodinné výchovy vycházejí vstříc naléhavé potřebě počátku devadesátých 

let poskytnout základní a nové informace dospívajícím žákům a studentům - budoucím 

rodičům o pedagogicko-psychologických základech rodinné výchovy dětí. Při přípravě 

publikace byly vzaty v úvahu učební osnovy nově zřizovaných rodinných škol 

s vyučovacím předmětem zdravotní a rodinná výchova. Text je také vhodný pro žáky a 

studenty středních odborných škol a gymnázií. 

Prostřednictvím čtrnácti vybraných témat je studujícím zprostředkován hlubší pohled 

na podmínky a prostředky, kterých lze vědomě využívat ve prospěch rodičovských 

záměrů. Publikace nabízí k zamyšlení, k diskusi a k ověření podněty, každá kapitola je 

ukončena souborem otázek. 

Text je koncipován jako netypická učebnice. Mladistvý čtenář je oslovován jako 

rodič. Za každou kapitolou je uveden seznam doporučené literatury k tématu. 

Obsah: 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 

Uzavření manželství 
Formování manželských vztahů 
Domácnost a hospodaření 
Budou nám stačit k rodinné výchově jen naše zkušenosti? 
Rodina a její privátní a společenské poslání 
Postavení dítěte v rodině dříve a v současnosti 
Význam rodinného prostředí pro rozvoj osobnosti 
Stabilita rodiny - základy rodinných vztahů 
Přirozená struktura rodiny a význam působení mateřského, otcovského, 
sourozeneckého a prarodičovského vzoru 
Vnitřní a vnější podmínky rodinné výchovy 
Výchovný proces - strategie výchovy 
Výchovné zásady jako zákonitosti rodinné výchovy 
Metody a organizační formy rodinné výchovy 
vývoj a výchova dítěte z hlediska psychologie 
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ŠULOV Á, L. Jak učit výchovu k manželství a rodičovství. Praha, Grada Publishing 

1995. ISBN 80-7169-218-2. 

Jde o první ucelený text, který mapuje výchovu k manželství a rodičovství v souhrnné 

podobě pro všech devět ročníků základní školy, včetně navržených témat pro studenty 

středních škol a učilišť a tím zdůrazňuje a nepodceňuje důležitost kontinuity probírané 

látky. 

Autorka se zmíněnou problematikou zabývá dlouhodobě a aktivně usiluje o proměnu 

předmětu rodinné výchovy především s akcentem na důležitost vlastního prožitku, 

názornost a využití zkušeností žáků. Text je vhodný pro začínající i zkušené pedagogy, 

neboť poskytuje metodické návody a zároveň jej sama autorka doporučuje jako inspiraci 

a návod k individuálnímu vedení hodiny, které by vždy mělo vycházet z aktuálních 

potřeb třídy a osobnosti a zaměření vyučujícího. 

Poprvé jsem v učebnici zaznamenala doporučení, aby na druhém stupni některá citlivá 

témata vyučovali externí lektoři, nikoli pedagogové zajišťující na škole jiné předměty. 

Autorka vychází z dlouholetých zkušeností, kdy vypozorovala, že učitelé jsou žáky 

vnímáni rušivě a jejich přítomnost může vyvolávat u žáků zábrany. 

Za výjimečné a zdařilé považuji, že jednotlivá setkání kladou důraz na prožitkovou a 

pocitovou složku. Zároveň je zde ojediněle začleněn důraz na spolupráci s rodinou, 

rodiče by měli být, dle slov autorky, seznámeni s probíraným učivem a měli by vyjádřit 

svůj souhlas či nesouhlas. 

Témata pro ZŠ 

1. třída 

rodina 
rodina ve světe zvířat 
domov, rodina 
rozlišení pohlaví 

2. třída 

jak jsem přišel na svět 
funkce a vývoj rodiny 
jedinec a společnost (proces socializace) 

3. třída 

početí, prenatální vývoj, porod 
poruchy vývoje plodu, porod 
řešení modelových situací v rodině 
handicapovaní lidé kolem nás 
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4. třída 

kamarádství, láska 
porod, novorozenecké období 
životní styl, stres 
zásady zdravé výživy 

5. třída 

zdravá rodina a společnost 
výchovné styly, rodinné role 
péče o novorozence a kojence v rodině 
hádky, konflikty, rozvod 

6. třída 

charakteristické znaky dospívání 
drogy, alkohol, kouření 
fyziologie dospívání 

jaký jsem, jaký bych chtěl být, jak mě vidí druzí 

7. třída 

co podmiňuje volbu partnera 
extrémně mladé manželství, náhradní rodinná péče 
probuzené pohlaví, nekoitální aktivity 
sexuální deviace 

8. třída 

antikoncepce 
pohlavní styk 
gravidita, porod, první pomoc při porodu 
interrupce ano či ne? 

9. třída 

mezigenerační konflikty a dospívání 
drogy 
pohlavní choroby, aids 
aids 

VÍTEK, K. Manželská a rodičovská výchova. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 

1988. 

Tato skripta vydala Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tématika je 

zaměřena na otázky zdraví, práva, sexuálně psychologické, pedagogické a estetické, 

dále předkládá výsledky rozsáhlých sociologických výzkumů. 

Skriptum je určeno k rozvíjení předmanželské a rodičovské výchovy pro všechny 

stupně škol, tak jej alespoň hodnotí samotní autoři v úvodu. Podle mého názoru je 

vhodnější spíše pro studenty vysokých škol a pro přípravu na vyučování učitelů 

středních škol a vyšších stupňů škol základních. 
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Obsah: 
1. Co mají snoubenci vědět o svém zdraví 
2. Právní úprava umělého přerušení těhotenství 
3. Dědičnost a její význam pro rodinu a společnost 
4. Mentálně hygienické aspekty, psychologické a psychoterapeutické aspekty 

sexuálního soužití 
5. Problémy manželství z hlediska soudní zkušenosti 
6. Manželství ve světle sociologického výzkumu 
7. Kritéria partnerské volby 
8. Dávky a služby sociálního zabezpečení 
9. Výchova dětí v rodině 
10. K faktorům ovlivňujícím přitažlivost osobnosti 

MUSil.., O. Příprava na manželství. Praha, Centrum pro rodinu 2003. 

Publikace vychází z anglického originálu Marriage Preparation: Essential Content, 

vydaném v Torontu v neuvedeném roce. Jde o pracovní překlad pro potřebu 

manželských párů, které připravují snoubence na manželství. 

Autoři textu zdůrazňují, že všechny zasnoubené páry se ve skutečnosti připravovaly 

na manželství od prvních dnů svého života v rodině, když vyrůstaly doma, při setkávání 

se svými vrstevníky ve škole a ve vztazích ke svým přátelům stejného a opačného 

pohlaví. Jsou si vědomi, že období bezprostřední přípravy na manželství nemůže takový 

pár na manželství připravit, nedošel-li každý z partnerů k osobní připravenosti. Může 

však, jak autoři uvádí, poskytnout příležitost k osobnímu zamyšlení a komunikaci 

o věcech, které manželský vztah významně ovlivňují. 

Souhrnně lze konstatovat, že nabídka současných učebnic skýtá nepřeberné možnosti 

volby. RVP vybízí pedagogy k tvorbě učebnic vlastních a je patrné, že mají kde čerpat. 

I zde se potvrdilo, že lépe metodicky, řekla bych až precizně, jsou vypracovány 

učebnice určené pro mateřské školy, kde nechybí doporučené časové dotace, integrační 

témata, vhodná literatura. Tomuto požadavku dostála pouze jediná učebnice pro ZŠ 

z vybraného přehledu a to publikace ŠULOVÁ, L. Jak učit výchovu k manželství 

a rodičovství. Praha, Grada Publishing 1995, kde je v nabídce i seznam možných 

videopomůcek přehledně seřazených do tématických celků a dále seznam pracovišť 

s orientací pro pomoc, prevenci, lektorskou a poradenskou činnost. V žádné 

z uvedených učebnic jsem nenašla odkazy na internetové stránky, ač je internet stále 

hojněji pedagogy využíván. 
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Osobně jsem nejvýše ocenila pro první stupeň ZŠ pracovní sešit Vlasty Košťálové, 

která má obdivuhodný počet integrativních prvků a je logicky velmi dobře členěna, viz. 

ukázka textu příloha č. 4, a pro druhý stupeň ZŠ soubor učebnic od M. Valenty, ukázka 

textu - viz. příloha Č. 3. Učebnice zábavnou a zároveň nezkreslující a nápaditou formou 

kontinuálně nabízí ročníkům II. stupně kvalitní a dostačující informace určené pro 

danou věkovou kategorii žáků v předmětu dříve označovaném občanská nauka. 

Neotřele působí didaktický příběh s hlavním hrdinou Valdou, který je adeptem na 

vzbuzení sympatií jak u žáků, tak i u rodičů. 

Cílem učebnice by neměl být pouze transfer informací a biologizujících pouček. 

Mnohem důležitější by měl být akcent na posilování samostatného myšlení, 

sebepoznání, posilování pozitivních vztahů mezi vrstevníky a posilování žádoucí 

komunikace ve třídě. Učebnice se nemůže stát kuchařskou knihou pro správnou 

výchovu k manželství a rodičovství. Je jen jednou z pomůcek v rukou pedagoga, který 

erudovaným vedením může přispět k pozitivním a zodpovědným postojům mladých lidí 

k životu. 

Některé učebnice na mě působily dojmem, jako by chtěly předanými teoretickými 

poznatky v oblasti intimního sexuálního vztahu uchránit žáky nechtěného těhotenství 

nebo pohlavních chorob. Sexuální přitažlivost je od nástupu biologické pohlavní zralosti 

bezesporu bezkonkurenčně nejvábivějším tématem a je třeba v této oblasti mluvit 

otevřeně, ale ne jednostranně. Je nutné, aby se otevřely otázky ohledně zodpovědnosti, 

věrnosti, sdílení, angažovanosti jednoho na osudu druhého. Vstup mladých lidí do 

aktivního sexuálního života může pozitivně povznášet jejich identitu - jsou jako ti 

druzí, neodlišují se, cítí, že je někdo miluje, mají mimořádnou zkušenost, cítí se být 

dospělými. Zároveň však otevírají brány vlastní zranitelnosti. 

Je nutné neskrývat, že sexualita je darem, ale zároveň velkou zodpovědností vůči sobě 

samému a také mému partnerovi. V žádné z výše uvedených publikací určených zvláště 

pro II. stupeň základní školy jsem nenašla konkrétní výzvu k sebeovládání a zdůraznění 

zdrženlivosti, což považuji za zásadní nedostatek. 
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Závěr 

Tato práce se zabývá současným stavem výchovy k manželství a rodičovství v naší 

zemi. Jak je z dosavadních výzkumů patrné, ač prochází rodina a potažmo manželství 

zásadními transformacemi, stále je ve společnosti její hodnota vysoce ceněna 

a manželství není ve většinovém chápání bráno jako přežitek. 

Hledala jsem odpověď na otázku, kdy, kde a za jakých podmínek se vyvíjí rozhodnutí 

člověka pro vstup do manželství a je-li rodičovství výhrou jen "sobeckých" genů nebo 

uvědomělou volbou altruistického přesahu svého bytí. 

Prvním místem, kde se buduje paradigma představ a postojů k rodinnému soužití, 

partnerskému vztahu, manželství a rodičovství, je samozřejmě rodina. Z práce vyplývá, 

že pro manželství připravujeme děti zásadně a podstatně ve věku předškolním 

a školním. Období reprodukční potence, je již obdobím, kdy nejen fyziologicky dozrály, 

ale v převážné míře již získaly jak pozitivní, tak negativní vklad do budování vlastních 

vztahů. Tento fakt mnoho rodičů nedoceňuje a deleguje podstatnou část zodpovědnosti 

za výchovu na vzdělávací instituce. Ty se samozřejmě na výchově také podílí, ale 

nemohou suplovat vřelé vztahy v rodině, pocit bezpečí, stálosti a přijetí nejbližších 

osob. 

Společenství muže a ženy v manželství je plodem hluboké lidské potřeby vzájemně 

sdílet svoji identitu, svůj život. Proto budeme vždy vábeni ke vstupu do tak spletitých 

a náročných vztahů, jako je soužití dvou odlišných bytostí - muže a ženy. Bolestí dnešní 

doby jsou tekuté písky hodnot, které se přesouvají v závislosti na zdroji pohledu a s ním 

mění svůj obsah. Tato názorová diskrepance společnosti nepomáhá mladým lidem 

stojícím před vstupem do manželství a před rozhodováním se pro rodičovství 

k názorové jasnosti a může být příčinou rozvratů vztahů a neúměrných tlaků. 

Jako další bolest současnosti vidím skutečnost, že láska je nadmíru erotizovaná. 

Ze všech míst jsme přímo zaplaveni útočnými smyslnými podněty. Prolistujeme-li 

časopisy pro mládež, zapneme-li televizi, posloucháme-li rádio, prohlížíme-li 

billboardy, tak jsme konfrontováni se svými postoji, přesvědčením. Kde mají dnešní 

mladí lidé tedy hledat pomoc a orientaci? Nepodléhá naše kurikulární soustava přílišné 

pasivitě? Značnou naději spatřuji v právě probíhající reformě školství, kde RVP nabízí 

a podporuje nové, integrativní metody práce, poskytuje prostor pedagogům pro řešení 

aktuální problematiky a umožňuje svobodnou volbu ve výběru učebnic. Zároveň klade 

na přípravu učitelů mimořádné nároky. Může zůstat jen na úrovni přání, aby potřebné 
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kompetence byly získávány během profesní přípravy na současných pedagogických 

fakultách a měly přesah i k požadavkům RVP. 

Zajímavou oblastí zachycenou v této práci je systematické pastorační úsilí církve, 

která vyvíjí mimořádnou aktivitu voblasti předmanželských příprav. Je patrné, 

že si tyto kurzy nemohou klást za cíl předat mladým lidem usilujícím o vstup 

do manželství jasný návod na jeho bezkonfliktní fungování, ani nemůže již zásadním 

způsobem ovlivnit chování partnerů. Cílem církve je spíše pomoci snoubencům 

nahlédnout na sebe sama, kriticky posoudit motivace k tomuto zásadnímu životnímu 

rozhodnutí a popřípadě blíže poznat očekávání partnera. Můžeme konstatovat, že má 

i funkci preventivní, neboť usiluje o vážný přístup k manželství a redukci neuvážených 

sňatků s následným rizikem jejich rozpadu. Podobnou službu nabízejí poradny 

pro rodinu a partnerské vztahy, avšak jejich služeb nevyužívá takové množství 

snoubenců, neboť právní legislativa našeho státu žádná předmanželská setkání na rozdíl 

od církve před vstupem do manželství nevyžaduje. Tak poradnu navštěvují ti, kteří 

přistupují k volbě partnera zodpovědně, uvědomují si závažnost rozhodnutí vstupu 

do manželství, mají určité pochybnosti o fungování současného vztahu a očekávají 

radu zkušeného odborníka. 

Pozorovanou skutečností Je fakt, že nejčastěji pomoc vyhledávají lidé se 

středoškolským nebo vyšším vzděláním. Zmiňovaný kurz při Rodinném centru Praha, 

který klade na účastníky nároky absence nepřekračující tři setkání, dále angažovanou 

účast během diskuzí a aktivizujících metod, taktéž vyhledávají převážně vysokoškoláci. 

Podle údajů ČSÚ v padesáti procentech dominuje jako příčina rozvratu manželství 

"rozdílnost povah, názorů a zájmů". Předmětné statistiky dále uvádějí, že trvalý vzestup 

intenzity rozvodovosti obyvatelstva České republiky můžeme označit za jednu 

ze základních charakteristik demografického vývoje posledních let. 

Není tedy patrné, že dosavadní výchova a příprava na manželství někde selhala? 

Najdeme společné jmenovatele? Nejdůležitější vliv, jak jsme již uvedli, má rodina, ale 

smutnou skutečností je, že vysoké procento manželství končí rozvodem. Zaměřme se 

na školu. Ta v současné době prochází transformací kurikula. Je těžké předvídat změny 

a dopady. Podle analýzy dostupných vzdělávacích publikací je zjevná převaha 

teoretických akcentů a prevence v oblasti sexuálního života. Chybí transcendentální 

přesah chápání sexuality, zdůraznění pohlavní zdrženlivosti a závažnost vstupu 

do manželství. Naše sekularizovaná společnost je všestranně liberální, tolerantní 
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k rozvodům, nesezdaným soužitím a legislativa Je poněkud benevolentní, zvláště 

dohodnou-li se manželé na společném vypořádání. 

Dále je podle mého mínění potřeba pomáhat mladým manželstvím, která jsou 

ohrožena rozpadem právě v prvních třech letech po jeho vzniku. Je nutné, aby 

rodičovství mělo ve společnosti vyšší statut a to nejen finanční podporou, ale i sociální 

strukturou, podporou v médiích, možností zkrácených pracovních úvazků pro osoby 

vychovávající mladší děti a všeobecně proklamovanou úctou k životu. 

Přestaňme věřit nasládlým evergreenům o lásce, zastírajících, že každý vztah je 

především prací na sobě samém, na společném životě a každé takové odírání a vzdávání 

se sebe sama bolí, ale v konečném důsledku přináší pocit štěstí a radosti. Jiného druhu, 

než který proklamují slogany typu: "Nevaž se, odvaž se!" 

V manželství jde o proces nekonečné iniciace lásky, výchovou v rodinách bychom 

o tom měli vydávat svědectví. Nezjednodušujme si život svalováním zodpovědnosti 

výchovy jedněch na druhé, neohánějme se statistikami, ale zkvalitněme vzájemné 

vztahy. Buďme poctiví, autentičtí a otevření ke spoluutváření dobrých vztahů s našimi 

nejbližšími i širokým okolím. 

Manželství a rodičovství je výzvou k přesahu našeho lidství, to s jakou intenzitou 

a upřímností se tohoto úkolu zhostíme se odrazí na kvalitě naší lidské společnosti. 
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DOMOV 
Bydlíme doma. Když někam jedeme, vracíme se domů. Všichni máme domov, tJ 

svoje "doma". Domov je máma, táta a sourozenci, naše hračky, knížky a také naše 
postýlka. Domov je náš dům, ve kterém bydlíme. Stojí v obci, a ta patří do země, která je 
také naším domovem. Domov je tam, kde se máme rádi a kam se rádi vracíme. 

sestřenice 

Ráno nechodí, 
dopoledne chodí po čtyřech, 
odpoledne po dvou. 
(kojenec, batole, školák) 

Příloha č. 1 

Rodina a přlbuzní 

25 

RUFERTOV Á, H., KORDOVÁ, D. Já jsem školák! Prvouka pro 1. ročník. Praha: 

Pansofia, 2002. ISBN 80-85 804-51-4. 



Práce doma 

01. Nakreslete, kam si doma ukládáte své školní potřeby a kam hračky . 

• 2. Vypravujte, kdo dělá u vás v rodině práce, které jsou na obrázcích . 
• 3. Vybarvěte obrázek práce, kterou doma děláte. 

29 



I. U prarodičll Emy Malé se sešla celá rodina, přijel i bratr Emina tatinka s rodinou. Zkuste říci, kdo je Emin strýc, teta, babička ... Proč lidé žijí v rodinách? Co spojuje členy 
jedné rodiny? Porovnejte Eminu rodinu se svou a vyjmenujte členy své rodiny křestními jmény a příjmením. Všechny rodiče podtrhněte modře a prarodiče zeleně. 

2. Na celém světě byste nenašli dvě stejné rodiny. V některých rodinách bydlí rodiče společně s dětmi, jinde bydlí děti jenom s tatínkem, nebo maminkou. Některé děti 
bydlí se svými prarodiči. Všude ale mají děti rádi a moc jim na nich záleží. Vyprávějte, co se svými rodiči dělaji děti na obrázcích. 

o 

3. Nalevo vidíte osoby a napravo předměty, které by jim měly patřit. Do každé řady se ale přimíchala cizí věc. Škrtněte ji a řekněte, proč se mezi ostatní nehod i. 
Do kroužkli očislujte obličeje čísly I až 3 od nejmladšího po nejstarší. 

Příloha Č. 2 

KOPEČKOVÁ, S. Člověk ajeho svět - prvouka pro I. ročník ZŠ. Brno: Didaktis, 2005. 



I. Popište kuchyň na obrázku. K čemu slouží její vybavení? Řekněte, co dělají členové Eminy rodiny a jak si pomáhají. Máte doma práci také rozdělenou? Myslíte, že si 
navzájem hodně pomáháte? Proč je důležité si pomáhat? Předveďte ostatním práci, se kterou rádi pomáháte. Jaké práce dělá nejčastěji vaše máma, táta a sourozenci? 

2. Víte, k jaké domácí práci se chystají osoby na obrázku? Stejně barevnými kolečky označte obrázky, které k sobě patří. Nakreslete sluníčko k obrázkům prací, se kterými 
doma pomáháte. Kdo u vás dělá ostatní práce, které jsou na obrázcích? Napište písmeno "m" k činnostem, které obvykle dělá máma. Jak často se tyto práce dělají? 

3. Poraďte Zetíkovi, k jakým domácím pracím používáme pomůcky na obrázku. Stejně barevnou hvězdičkou označte předměty, kterě k sobě patři. 
K jakému předmětu jste nenašli žáduou věc do dvojice? Chybějící pomllcku dokreslete. Zakroužkujte to, co používáte v domácnosti každý dell. 

Prócé y d6mqcriosH. 23 



8. Přečti si následující krátký příběh a řekni, které funkce Markétina rodina nesplnila: 
Markéta se vrátila ze školy hladová. Doma prohledala kuchyni i ledničku, ale k obědu nic nena
šla. Chvíli si hrála s panenkou a pak ji hlad vyhnal na ulici. Tušila, že táta s mámou zase sedí 
v restauraci na náměstí, ale raději za nimi nešla. Určitě by se znovu rozčílili, co tam dělá. 
Markéta hledala někoho, s kým by si popovídala, komu by se mohla svěřit s dnešními zážitky. 
Dneska to bylo ve škole docela prima: Pan učitel vykládal novou látku, Markéta se pořád hlásila 
a pořád všechno věděla, takže dostala velkou pochvalu. K čemu je ale taková pochvala, když se 
s ní nemůže nikomu pochlubit. 
Pomalu se loudala domů. Dole na dvorku zahlédla v prachu kůlny žalostně urousané kotě. 
Posadila si kotě do klína a začala mu povídat všechno, co prožila ve škole, od učení až po vel
kou pochvalu. Kotě se stočilo do klubíčka a zavřelo oči. Také na Markétu přišla po chvilce 
vypravování únava. A tak tam obě v koutě špinavé kůlny usnuly. Toulavá a opuštěná koťata. 

8. Manželství a rodičovství 

V obřadní síni dozněly svatební tóny varhan. Oddávající - starosta města se zlatým řetězem 
kolem krku - mě slavnostně oslovil: 

"Pane ženichu, Romane Válku, přezdívaný Valdo, berete si dobrovolně zde přítomnou Ilonu 
Kopeckou za svoji právoplatnou manželku?" 

Řekl jsem hrdým hlasem "ano" a on se zeptal Ilony stojící v bílých šatech se závojem mně po 
boku: "A vy, slečno nevěsto, berete si dobrovolně Romana Válka za svého manžela?" 

"Ano," špitla Ilona a pak jsme si vyměnili prstýnky a políbili se. 
A pak nám všichni blahopřáli - rodiče, učitelé, spolužáci a nejvíc kluci z našeho klubu Modrý 

šíp, kteří byli rádi, že si nejhezčí holku ze třídy beru zrovna já a ne ten provokatér Krčmář, co za ní 
pořád dolézá. 

A pak se šlo do restaurace na svatební hostinu, při které nám vyhrával Peťan se svojí kapelou 
a nejvíc toho snědl..., no hádejte, kdo. 

Takhle dopodrobna si teď představuji svoji svatbu s Ilonou Kopeckou, protože už přesně vím, 
jak takový svatební obřad probíhá. Minulý týden jsem se byl totiž podívat na svatbu Jiřiny, spolu
žačky mojí sestry Věry, která při obřadu hrála na varhany. 

"A kdy se budeš ženit ty?" vyzvídal jsem doma na sestře, protože se mi svatby líbí, kliďánko 
bych absolvoval každý týden jednu. ' 

"Já se neožením nikdy," zavrtěla hlavou Věra. "Proč?" divil jsem se. 
"Protože dívky se nežení, nýbrž v-dá-va-jí, víš? Ale jinak díky za zeptání, na vdávání nijak 

nespěchám. Rozhodně bych nechtěla dopadnout jako Jiřina, která se vdát musela." 
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,,Jak to, že se musela vdát," nechápal jsem, "vždyť se jí starosta ptal, jestli si bere ženicha dobro
volně?" 

"To se tak říká, když se holka narychlo vdává proto, že čeká dítě. Tak jako JirKa. Nejlepší je plá
nované rodičovství - vdát se a mít děti až v době, kdy je to pro rodinu nejpřijatelnější a nejméně 

problematické. Jiřině teď nastanou velké problémy, nemá dokončenou školu, bude se muset připra
vovat na maturitu a přitom se starat o dítě. To já nejdřive odmaturuji, vystuduji vysokou školu, 
a teprve potom budu uvažovat o vdáváni. Teď bych dítě mít nechtěla," řekla Věra a na okamžik se 
zamyslela. 

"Slyšeljsi už někdy o antikoncepci?" zeptala se pak. 
Uvažoval jsem. O antigravitaci jsem se dozvěděl ze sci-fi filmů, taky vím, co jsou to antiperle, 

ale antikoncepce ... 
"Antikoncepce jsou prostředky, které chrání dívku před otěhotněním," zasvěcovala mě sestra do 

zásad plánovaného rodičovstvÍ. "Kdyby Jiřina 
nebo její muž používali antikoncepci, nemuseli by 
mít tak brzy svatbu." 

Abych se přiznal, úplně všemu, co mi Věra 
vysvětlovala, jsem nerozuměl, ale protože jsem se 
tak trochu stydělo těch věcech hovořit, stočil jsem 
řeč zpátky ke svatebnímu obřadu. 

"Hele, ale svatba nemusí být jenom na radnici, 

ANTIKONCE:PČNi PROSTŘE:DK'r' 

PRo Ml/ŽE: 
(~oR MAN) 

PRo 'Ž E:NY 

HORMONAlIJ" 
ANTIKONCEPcE 

Cl~d. ", . ' ,l(ff) 
může být i v kostele, viď?" zajímal jsem se, protože jsem si vzpomněl na svatební průvod, který 
jsem nedávno viděl před vraty našeho kostela. 

"No jasan," řekla Věra, "počkej, něco ti přečtu v sešitě. Ve škole teď totiž shodou okolností hovo
říme o Zákonu o rodině, poslouchej ... " 

1 § 3 Zákona o rodině: 
"Manželství se uzavírá souhlasným prohlášením muže a ženy před orgánem státu nebo 

před orgánem církve nebo náboženské společnosti, že spolu vstupují do manželství, a to veřej
ně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků." 

"Z toho je jasné, že svatba může být buď civilní - na radnici, nebo církevní - v kostele," sklapla 
Věra svůj sešit. 

"To je zvláštní, nikdy jsem neslyšel, že existuje nějaký zákon o rodině. Mysleljsem, že zákony 
jsou jenom proti zločincům, aby je mohli zavřít do vězeni...," podivoval jsem se. 

"Zákon o rodině je hrozně důležitý, protože říká, jak lze uzavřít sňatek a kdo ho uzavřít nesmí ... " 
"Počkej! Zákon může někomu zakázat svatbu? Komu?!" přerušil jsem Věru, neboť mě něco 

napadlo. Co když zákon vyžaduje, aby manželé měli stejný prospěch ze školy? To by byl průšvih, 
protože Ilona má pořád samé jedničky, kdežto já občas dostanu nějakou tu trojku!" 
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"Ano, může," odpověděla Věra. "Zákon o rodině zakazuje uzavřít sňatek mezi blízkými příbuz
nými, jako jsou sourozenci nebo rodiče a děti. Také se nesmí ženit a vdát ten, kdo už má uzavřeno 
jiné manželství nebo je duševně nemocný nebo není plnoletý ... ," vzpomínala Věra, co se učili na 
gymnáziu a mně spadl kámen ze srdce. O školním prospěchu se v zákoně nic neříká. 

Hovoří se v něm ale o tom, že manželé mají stejná práva a stejné povinnosti, že si musí vzájemn, 
pomáhat, žít spolu a být si věrni. 

Tak jako táta s mámou. Ti se skoro nikdy nehádají, jsou si věrni až za hrob, jak říká táta, a pořád 
si pomáhají. A hlavně se mají rádi. To vím určitě, protože se tu a tam obejmou a dají si pusu. Když 
to s Věrou náhodou vidíme, tak děláme, že nic nevidíme, neboť nejsme žárlivÍ. Jediný, kdo je v naší 
rodině žárlivý, je Kokeš. Vždycky když vidí, že se někdo objímá, tak začne výt a dotírat, protože se 
chce zapojit do mazlení. Občas se opravdu chová jako štěně a ne jako dospělý pes. Možná by mu 
pomohlo, kdyby se oženil. Jak je to ale se zákonem o rodině u psů, to nevím. 

K večeru jsme si ještě s našimi prohlíželi v kuchyni fotky z jejich svatby. Naši měli civilní svatbu 
a za svědky jim byli teta Zdena a strýc Libor. 

"Sňatek: - civilní (na radnici) 
- církevní (v kostele) 

"Sňatek nemohou uzavřít: 
- blízcí pňouzní 
- duševně nemocní lidé 
- neplnoletí občané 
- již ženatí muži či vdané ženy 

Před spaním jsem si dělal zápis do deníku 
a také přemýšlelo plánované svatbě s Ilonou 
Kopeckou. Ze Zákona o rodině už vím, že sňatek 
mohou uzavřít jen plnoletí občané Gen ve výji
mečných případech povolí soud svatbu od šestnác
ti let). Tak to máme s Ilonou ještě spoustu času. 
Aspoň budu mít kdy jí říct, že si ji vezmu za ženu. 
Ona totiž ještě nic neví! 

"Plánované rodičovství - dítě se narodí do zabezpečené rodiny. 
Plánovanému rodičovství napomáhá používání antikoncepce, která brání 
otěhotnění ženy. 

OTÁZKY A ÚKOLY 
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2. Lze uzavřít sňatek mezi: - otcem li dcerou 

- sestřenicí a bratrancem ' - snachou a zetěm 
- bratrem a sestrou - zetěm a švagrovou 

3. Co je to antikoncepce? Jaké antikoncepční prostředky znáš? • 
4. V naší republice je uzákoněna tzv. monogamie - muž může mít pouze jednu manželku (a obrá-

ceně). . .. 
Co myslíš, je někde ve světě uzákoněno mno h o žen s tví? 

5. Zákon o rodině říká, že manželé jsou povinni 
vzájemně si pomáhat, být si věrni a žít spolu. 
Měli by se mít rádi, ctít jeden druhého, být 
tolerantní a vyhýbat se žárlivosti. Žárlivost, 
nevěra a sobeckost jsou vedle alkoholismu 
nejčastějšími příčinami rozpadu manželství 
a vedou k tomu, že soud nakonec manželství 
rozvede. 
Přečtěte si krátkou zprávu z novin, která 
informuje o chorobné žárlivosti jednoho 
z manželů: 
Žárlivý manžel nechtěl pustit zdravotm'ky k ženě 
S nožem v ruce ohrožoval manžel rodící ženy zdravotníky-muže, kteří chtěli pomoci jeho 
manželce pn porodu. Nejdříve zdravotm'kům pouze nadával, a pak vytáhl na lékaře 
kuchyňský nůž. I v nemocnici hlídkoval celou dobu u lůžka ženy, neboť měl obavy, aby 
mu nikdo nevyměnil prvorozeného syna. Dosud měl totiž se svou ženou pouze tři dcery. 
Vyhledejte v denním tisku zprávy, které informují o podobných událostech v rodinách. 
Vyjmenujte příklady (i z vlastní rodiny), kdy si manželé vzájemně pomáhají a respektují se. 

6. Vymysli text blahopřání k uzavření sňatku: 

DETEKTIVNÍ ÚKOL 
Do příští hodiny zjisti, co je to stříbrná a zlatá svatba. 
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Autobusem dojeli do vesnice, odkud 
vedla cesta do skal. 

Bylo hezky a tak se jim V lese bylo hodně šišek. Soutěžili, 
šlapalo dobře. kdo se umí nejlépe strefovat. 
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NEJDE. RADEJI 
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Děti i tatínek se už nasvačili, 
a Bobíknikde. 

TO J€ BOBíKŮV 
OBOJEI<. 

ASI SE MV 
VVOLNI(..! 

Příloha Č. 4 

KOŠŤÁLOV Á, V. Doma u Nováků, pracovní sešit z českého jazyka pro 2. ročník. 
Praha: Pansofia, 1994. ISBN 80-85804-24-7. 



Prohledali už půlku lesa, 
volali, Bobík pořád nikde. 

Náhle Petr zaslechl štěkání. 
To je určitě Bobík. 

Uvnitř jeskyně na ně čeká Bobík a ještě jedno překvapení
- nástěnné malby. 

Copak asi znamenaly tajemné nástěnné obrázky? 

Pod obrázky našly děti ještě tento nápis. Aby ho rozluštily, 
musely oddělit jednotlivá slova: 

M ĚLJSEMVsíTI DíRU, NEMÁM PROTO RYBU. 
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Na zpáteční cestě se Kačka s Petrem hádali. 
Občas zbytečně. 

Oba totiž měli pravdu. Říkali totéž jenom jinými slovy. 

Přiřaď k sobě slova podobného významu. 

1. HEZKÝ 
2. PES 
3. JDE 
4. KOČKA 
5. BĚží 
6. OŠKLIVÝ 
7. KLUK 
S.VĚTEV 

11 I 

121 

131 

141 

151 

161 
17 I 
Isl 

Doma děti mamince vyprávěly: 

Maminko, ztratil se nám ............................ . 
Museli jsme .............. hledat. 
Našli jsme ho v ................................ . 
Na stěně jsme ................................... staré malby. 
Znázorňovaly chytánL ................... . 
Pod malbami byL ................................... nápis. 
Prozradil nám, co je tam .................................... . 

A- UTíKÁ 
B- ČíČA 
C-PĚKNÝ 
D-CHLAPEC 
E- PROCHÁZí SE 
F- HAFAN 
G-HAlUZ 
H .. ŠKAREDÝ 

ho 
objevili 
ryb 
tajuplný 
Bobík 
nakresleno 
jeskyni 

Maminka dětem dala. ......................... . 

část chodidla 

horni končetina 

část ruky 

v ústech m áš J 


