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Abstrakt (česky)   

Návrh výzkumného pedagogického projektu se zabývá způsobem výchovy dětí v rodinách, 

kde má matka vysokoškolské pedagogické vzdělání a v rodinách, kde rodiče nemají 

pedagogické vzdělání nebo pedagogickou praxi. Práce se zaměřuje na zjištění rozdílů ve 

výchově dětí ve vybraných rodinách. Práce je členěna na dvě části. V teoretické části jsou 

definovány základní pojmy, charakteristika výchovy a výchovných stylů. Nejprve je práce 

zaměřena na problematiku výchovy z pohledu rodiny, následuje charakteristika učitele, jeho 

osobnosti, typologie vyučovacích stylů, pedagogické dovednosti a profesní kompetence. V 

empirické části je proveden vlastní kvalitativní výzkum.  

 

Klíčová slova (česky) 

výchova, rodina, vzdělávání, styly výchovy, respekt, trest, cíle výchovy, osobnost učitele 

 

 

 

Abstract (in English)   

The design of the research  pedagogical project deals with the way of raising children in 

families where the mother has  university degree in education  and in families where the 

parents do not have an education  degree   or teaching  practice. The work focuses on  

discoverin differences in the upbringing of children in the sample families. The thesis is 

divided into two parts. The theoretical part includes definitons of key terms, characteristics of 

parental upbringing  and educational styles. Firtstly, the work is focused on the  issues of 

education from the point of view of the family, followed by characteristics of the teacher, his 

personality, typology of teaching styles, pedagogical skills and professional competence. The 

empirical part summarizes the outcomes of the  qualitative research.  

 

Klíčová slova (anglicky): 

education, family, styles of education, respect, punishment, the aims of education, teacher's 

personality  
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1 Úvod 

Úloha rodiny při výchově dítěte je v současné společnosti úzce propojena s úlohou školy. 

V rodinném prostředí se utvářejí první návyky a dovednosti dítěte a škola má za úkol vychovat 

dítě tak, aby těchto svých dovedností a schopností umělo v životě využít a aby vývoj dítěte 

směřoval správnou cestou. V tomto společném úsilí se tak propojuje či střetává výchovná úloha 

rodičů a pedagogů ve škole. V tomto ohledu je tak velmi zajímavé porovnání stylů výchovy 

v rodinách, kde má alespoň jeden z rodičů pedagogické vzdělání a v rodinách s jiným 

vzděláním. 

V dnešní době slýcháme různé názory na to, jaký přístup ve výchově dětí je nejvhodnější. 

Někteří odborníci doporučují dodržovat přísně pravidla stanovená rodiči. Dodržování 

vymezených hranic a důslednost má být jedním ze základních předpokladů výchovy a dítěte. 

Existuje však i opačný názor mezi odborníky, kteří doporučují nechat dítěti volnost a možnost 

rozhodovat nebo se alespoň podílet na rozhodování. Jde tedy o nedirektivní přístup k dítěti, 

kdy se respektují jeho potřeby a přání. 

V naší kultuře byla autoritativní, přísná výchova velmi častá přibližně do sedmdesátých let 

minulého století. Děti musely být poslušné, k rodičům a ostatním dospělým měly chovat úctu. 

Požadoval se respekt k autoritám dospělých. Bylo zvykem ještě u našich prarodičů, že vykali 

svým rodičům a fyzické tresty byly nedílnou součástí prostředků výchovy. 

V  U.S.A., když začalo vznikat hnutí Hippies, se vše obrátilo k opačnému pólu. Na první 

místo v hodnotovém řebříčku se dostala volnost a osobní svoboda, což se nezanedbatelně 

projevilo také v přístupu výchovy dětí. Byla snaha klasickou tradiční autoritu nahradit 

autoritou přirozenou 

V České republice se trend volnější výchovy a nedirektivní přístup začal rozvíjet až po 

Sametové revoluci. Po pádu totality se začalo objevovat nespočet návodů a trendů, jak 

správně vychovávat a jaké změny ve výchově by měly nastat. 

V posledních dvaceti letech výrazně ubývá používání fyzických trestů.  Dětem se dává o 

mnoho větší prostor k vyjadřování svých pocitů a myšlenek. V rodině se více spolupodílejí na 

plánování volnočasových činností, více zasahují do výběru školy nebo kroužků. Současně 
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však mají rodiče na své děti méně času vzhledem k pracovnímu vytížení a tak se více 

využívají instituce pro organizování volného času. S tím souvisí někdy až přetěžování dětí, 

které mají po skončení vyučování čas vyplněný různými sportovními či jinými kroužky. 

V horším případě si čas po skončení vyučování vyplňují pasivní zábavou u televize nebo u 

počítače. S tím souvisí vznik menší či větší závislosti na hraní nejrůznějších počítačových her. 

Autoritativní přístup se dostává do pozadí a ve výchově se stále více objevují prvky 

liberální výchovy. Rodiče více respektují potřeby a přání svých dětí. Jako pozitivní prvek ve 

výchově je jistě stále menší používání fyzických trestů. Rodiče by měli být přirozeným 

vzorem.  

Výchovný styl či způsob výchovy odráží povahu rodičů. Každý rodič je autentický a je 

ovlivněn výchovou svých rodičů. Nesmíme zapomínat, že univerzální návod jak vychovávat 

neexistuje. Každé dítě je svojí povahou originál a potřebuje takový přístup ve výchově, který 

odpovídá jeho povaze a pomáhá utvářet jeho osobnost tím správným směrem. Mírné dítě 

potřebuje jiný způsob výchovy na rozdíl od dítěte, které má divokou povahu a hodně se 

prosazuje. 

Rodiče mají vytvářet takové podmínky, aby dítěti zajistili bezpečný a zdravý prostor. 

Některé dítě potřebuje větší usměrňování pro jeho bezpečí, větší důslednost v dodržování 

hranic, které ho mají chránit. Jiné dítě je třeba více podporovat k větší samostatnosti. Toto se 

jistě nedotýká jen povahy rodičů a dítěte. Musí se brát zřetel na věk dítěte, jeho potřeby a 

nároky v dané fázi vývoje osobnosti dítěte. S tím souvisí potřeba změny přístupu výchovy 

rodičů, protože v každém stádiu vývoje dítě potřebuje trochu jiný přístup výchovy rodičů. 

V případě, že rodiče chtějí, aby nebylo dítě přehnaně agresivní, neměla by jejich 

komunikace být také agresivní. Rodiče by měli být příkladem v jednání mezi sebou a tím být 

dítěti vzorem. Aby dítě nelhalo, nesmí lhát ani rodiče. Pokud dítě vidí, že lhaní je přirozená 

věc v komunikaci, přebere toto jednání a může se tak porušit důvěra v rodině. Pokud má dítě 

poslouchat, co se mu říká a vhodně reagovat, musí rodiče vzájemně naslouchat i jeden 

druhému. Při dodržování hranic a pravidel by si měli rodiče ujasnit, co je důležité a být v tom 

následně důslední, což není pro rodiče vždy jednoduché. 
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Prostředí, které inspiruje a pocit bezpečí není jen o svobodě dítěte či vymezení hranic. Je 

to zejména láska rodičů k dítěti a fungující vztah rodičů. Mimo záměrnou výchovu, má vliv 

zejména rodinná atmosféra, která se vyznačuje interakcí všech členů rodiny a společné 

prožívání každodenních starostí i radostí 

 

1.1 Cíl a metodika práce 

 

Výzkum se zabývá porovnáním stylů výchovy v rodinách s pedagogickým vzděláním a 

v rodinách s jiným vzděláním. Cílem diplomové práce je současně popsat a prozkoumat, do 

jaké míry se ve vybraných rodinách promítá pedagogické vzdělání či pedagogická praxe 

matek do výchovy vlastních dětí a zda má výchova dětí rodiči pedagogy svá specifika. 

Zároveň práce zhodnotí, zda zkušenosti s výchovou vlastních dětí ovlivňují pedagoga při 

výchovném působení ve škole na žáky.  

 

Získané informace z navrhovaného výzkumu mohou obohatit znalost problematiky 

výchovy, vztahu k vlastním dětem v kontextu se žáky v pedagogické činnosti. Výsledky 

tohoto výzkumu mohou přinést poznatky, které by mohli využít jak učitelé, tak ostatní rodiče 

v praktickém životě. Výsledky výzkumu také mohou podat důležitou zprávu o tom, zda a jak 

pedagogové v reálném životě používají teoretické znalosti i praktické dovednosti s dětmi a 

poskytnout zpětnou vazbu.  

 

Výzkumné otázky se týkají výchovy dětí ve věku 9 - 12 let, tedy dětí navštěvujících 3. až 

5. ročník základní školy. 

 

Základní problémová otázka pro tuto práci je následující: 

 

 Jaké styly výchovy používají rodiče pedagogové a rodiče s jiným vzděláním 

než pedagogickým u svých dětí? 

Dílčí otázky:  

 Používají rodiče pedagogové stejné výchovné metody/přístupy na své děti 

doma jako na děti ve škole? 
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 Jsou cíle výchovy rodičů pedagogů odlišné od rodičů s jiným vzděláním než 

pedagogickým? 

 Přináší pedagogická praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 

 Pokud se v zaměstnání objeví tzv. syndrom vyhoření, jaké důsledky to může 

přinést ve výchově vlastních dětí?     

 Jaká pozitiva a negativa spatřují děti v tom, že jejich rodič je učitel? 

 

V teoretické části je použita metoda obsahové analýzy textu. Jádrem empirické části je 

kvalitativní výzkum, který je zpracován kombinaci dotazníkového šetření a polostrukturovaných 

rozhovorů, u kterých je prostřednictvím realistického přístupu vybrána technika otevřeného 

kódování. Podrobnější informace k výzkumu jsou detailněji popsány níže v empirické části 

práce. 

Diplomová práce se opírá o literaturu pedagogickou, psychologickou i sociální na téma 

výchovy a vzdělávání. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Základní charakteristika výchovy 

 

Veškeré teorie i praxe týkající se výchovy ukazují, že způsob výchovy a vzdělávání dětí je 

podmíněn mnoha dimenzemi, kde děti a dospělí jsou v neustálé interakci. Tento 

komplikovaný fenomén závisí též na prostředí, kde se odehrává. Pro dítě jsou hlavními 

dospělými matka a otec v rodinném prostředí a později se přidávají učitelé ve školním 

prostředí (Gillernová, 2004).  

 

Pojem výchova v nejširším smyslu je záměrné působení jednoho jedince na druhého. Na 

jedné straně je člověk, který se o druhého nebo o druhé stará, pečuje, vede či napomíná 

(vychovatel) a na druhé straně existuje jedinec nebo skupina jedinců, kterým je tato pozornost 

a péče věnována (vychovávaný). Definice výchovy podle J. Pelikána podrobněji 

charakterizuje výchovu jako „...cílevědomé a záměrné vytváření a ovlivňování podmínek 

umožňujících optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a 

stimulujících jeho vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou 

osobností.“ (Pelikán, 1995, s. 36). Další definici výchovy uvádí Jedlička (in Vališová, 

Kasíková 2011 s. 376) takto: „Výchovou rozumíme soustavné a systematické působení jedince 

(či skupinu), které je zaměřeno na kultivaci prožívání, seberegulaci, osvojení si kulturou 

vyznávaných hodnot a žádoucích sociálních kompetencí.“ 

 

Snaha zapojit jedince do společnosti, připravit ho na životní dráhu a umění žít s druhými i 

pro druhé, je jedním ze základních cílů výchovy. Tento proces vrůstání člověka do 

společnosti nazýváme socializace. Ve Velkém sociologickém slovníku je socializace 

definována jako“...komplexní proces, v jehož průběhu se člověk jako biologický tvor stává 

prostřednictvím sociální interakce a komunikace s druhými sociální bytostí schopnou chovat 

se jako člen určité skupiny či společnosti“ (Velký sociologický slovní, 1999). Výchova je tedy 

součást socializace, která je charakterizována řízeností a záměrností. 

 

V užším pojetí se setkáváme s pojmem výchova také v pedagogické praxi, kde je výchova 

kategorizována v užších specifických oblastech, jako je například výchova ke zdravému 
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životnímu stylu, k ochraně životního prostředí, výchova k práci a povolání či výchova 

k lidským právům. Zde je předpokladem rozvíjet kladné postoje u dětí (Votava, 2011). 

 

Výchova však není jen jednosměrné působení, protože ti, kdo jsou vychováváni, zpětně 

působí na vychovatele. V kladném případě se osobnost dítěte rozvíjí prostřednictvím 

vzájemné interakce a komunikace, v nepříznivých situacích se deformuje. Pokud mají děti ke 

svým rodičům a učitelům kladný vztah, může výchova přejít v sebevýchovu (Čáp, 1996). 

 

Každá výchova tvoří určitý systém, který se skládá z cíle, respektuje dané podmínky a 

používá konkrétní prostředky tak, aby bylo dosaženo určitých výsledků (Kolář, 2015). 

 

2.1.1 Cíle výchovy  

 

Cílem výchovy je míněn výsledek určitého jednání, nějaký záměrný výsledek, kterého se 

snažíme dosáhnout pomocí výchovných úkonů. Při formulování cílů je třeba si uvědomit, jaké 

kvality člověka jsou naučitelné, které se dají výchovou ovlivnit, a kterých lze vhodnou 

výchovou dosáhnout (Kolář, 2015). 

 

Cíle výchovy jsou vymezeny do kategorií podle různých hledisek. Jsou to cíle: 

- „kognitivní (rozvoj poznání a poznávacích schopností),  

- cíle afektivní (rozvoj postojů, prožitků, emocí, hodnot) – přijímání – 

reagování – oceňování hodnot – integrování hodnot – začleňování hodnot do 

charakterové struktury osobnosti – postoje – sociální prožitky,  

- cíle konativní, psychomotorické (operace, dovednosti, pohybová 

zdatnost) – vnímání – zaměřování – řízená motorická reakce – automatizace 

motorických dovedností – schopnost motorické adaptace – motorická tvořivost.“ 

(Kolář, 2015, s. 24). 

 

Původně tak vnější cíl postupně získává podobu „vnitřní potřeby člověka“. Formulování 

cíle výchovy v nejobecnější podobě je možné dle Koláře rozčlenit do čtyř základních oblastí: 

učit se poznávat, učit se být, učit se žít s ostatními a učit se jednat s lidmi. Takovéto 

formulování cílů může vést každého jedince k neustálé adaptaci na měnící se podmínky. 
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Zároveň takovéto formulování cílů vede člověka k předjímání, neboť právě samotný jedinec 

bude tak spolunositelem neustálých změn, na které je potřeba se neustále adaptovat. 

 

 Podle Matějčka (2015) může míra záměrnosti výchovného působní být různá a tím i 

různý výchovný cíl, k němuž výchovné snažení směřuje. Výchovné cíle, které si rodiče 

obecně kladou, například vychovat ze svého dítěte dobrého a moudrého člověka, úspěšného 

sportovce či vědce, jsou v počáteční fázi příliš vzdálené. Pokud je dítě velmi malé, rodiče 

především myslí na to, aby bylo zdravé, prospívalo, bylo veselé apod. Z časového hlediska 

jsou druhy výchovných cílů různé. Jiné cíle jsou ty životní, další jsou takové, které se stanoví 

např. z měsíce na měsíc nebo z týdne na týden. Jedná se třeba o to, aby dítě přijalo za 

samozřejmost, že bude v domácnosti pomáhat a když je výsledek úspěšný, pokračuje se 

k dalším krátkodobějším cílům. Výchovné cíle mají vždy určitý systém a pořadí důležitosti. 

Mohou být cíle velké a vzdálené, které však nasměrovávají naše snažení menšími 

konkrétními cíli.  

 

 Formulování výchovných cílů ve sféře školního vzdělávání se mírně odlišuje od cílů, 

které si kladou rodiče pro své děti. S tím souvisí vyjádření cílů v oblasti výchovy ve škole. 

Zde se hovoří často o tzv. kompetencích.  Kompetence znamenají jisté poměrně těsné 

propojení schopností, jednání, postojů a afektivního vybavení se značným zaměřením na 

schopnost aplikace v praktickém životě.  

 

2.1.2 Podmínky výchovy 

 

Podmínky výchovy lze charakterizovat jako situace, ve kterých výchova probíhá, avšak 

také jako situace usnadňující nebo naopak komplikující výchovnou činnost. Podmínky mohou 

být rychle se měnící, dynamické nebo a naopak trvající dlouhodobě, tedy stabilní.  

Vychovatel musí se všemi podmínkami počítat a rozumět jejich vlivu na vychovávaného. 

Podmínky výchovy lze rozdělit do tří oblastí: biologické (vnitřní, vnější), psychické a 

sociální. Biologické podmínky vnitřní zahrnují stav organismu, stav nervové soustavy apod. 

Biologické podmínky vnější lze chápat jako přírodní prostředí, ve kterém se výchova 

odehrává. Zvláštní postavení mezi podmínkami výchovy mají podmínky psychické, které 

značně determinují chování jedince a současně výchova usiluje o rozvoj a zkvalitnění těchto 
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psychických podmínek. Vychovatel se snaží naučit dítě lépe používat obecné pojmy, provádět 

správné úsudky (Kolář, 2015). „Úroveň psychických procesů a vlastností osobnosti 

představuje tedy nejen určité podmínky výchovy, ale zároveň je i jejím výsledkem.“ (Kolář, 

2015 s. 27). Sociální podmínky ovlivňují člověka velmi intenzivně a aktivně. Občas je vliv 

sociálních podmínek na formování jedince silnější než celá řada organizované výchovy.  

Sociální podmínky můžou na jedné straně působit pozitivně, na druhé straně mohou narušit 

například hodnoty vytvářené výchovou nebo můžou být překážkou v dosahování konkrétních 

kladných výsledků výchovy. Sociální prostředí závisí zvláště na tom, do jaké míry je sám 

jedinec do takového prostředí zapojen a jakými činnostmi se v něm prosazuje, s jakými lidmi 

v konkrétním prostředí spolupracuje a komunikuje.  Pokud je prostředí rizikové nebo sociálně 

patologické, je nutná výchovná prevence, která spočívá v oslabování negativních vlivů 

takového prostředí. V současné době se jedná o velmi důležitý úkol organizované výchovy 

zvláště ve škole, kde je nutné vytvářet předpoklady pro to, aby se dítě dokázalo před sociálně 

patologickými jevy bránit (Kolář, 2015). 

 

2.1.3 Prostředky výchovy 

 

Jak zmiňuje Kolář (2015), prostředkem výchovy můžeme brát každý jev nebo situaci, 

který je úmyslně používán k dosažení některého cíle výchovy, ať už je to cíl krátkodobý či 

dlouhodobý. To znamená, že prostředky výchovy je třeba chápat jako prostředky vnější, které 

jsou používány vychovatelem, tak prostředky vnitřní, s kterými vstupuje do procesu dosažení 

cílů sám vychovávaný. Vnějšími prostředky jsou chápány instituce a organizace, organizační 

formy výchovy a metody výchovy. Instituci jako výchovný prostředek tvoří lidé – 

vychovatelé (např. ředitel školy, učitel, výchovný poradce, vychovatel v družině apod.) a 

výchovně-vzdělávací program instituce. Institucí můžeme chápat rodinu jako základní a 

výchozí instituci, dále školskou soustavu, školu, mládežnické a zájmové organizace, sportovní 

organizace, kolektivy jak ve škole, tak v organizacích a zájmových kroužcích apod. Kolář 

zařazuje do institucí také masové komunikační prostředky, kulturu ve smyslu společenského 

jevu ale i kulturní instituce, dále sportovní fandění či masovou zábavu v nejrůznějších 

polohách. 
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Organizační formy výchovy se vyskytují v rámci každé výchovné instituce. Patří sem 

skupinová či individuální forma práce, vzájemná spolupráce vychovávaného a vychovatele, 

různé vzdělávací a výchovné projekty, využívání problémových situací atd. Kolář (2015) 

zmiňuje širokou škálu metod výchovy jako například procesy oceňování, odměny a tresty, 

inscenační metody, hraní rolí, přesvědčování, příkazy a zákazy, stanovení pravidel, 

nacvičování, soutěže apod.  

 

2.1.4 Styly výchovy 

 

V historii se značně projevovala tradiční přísná výchova, byl kladen důraz na poslušnost 

vůči autoritě. Jednalo se o silné výchovné řízení, spojené se záporným emočním vztahem 

k dítěti.  Proti takové výchově se postavili například Komenský, Pestalozzi, Rousseau a jiní, 

kteří prosazovali mírnější metody a zdůrazňovali úctu a lásku k dítěti.  Takováto koncepce 

výchovy se vyznačuje kladným emočním vztahem k dítěti a středním řízením (Komenský), 

popř. slabým (Rousseau). Ve 20. století se objevuje u některých představitelů antiautoritativní 

výchova nebo volná výchova.  V humanistickém pojetí se ve filozofii výchova vyznačuje 

kladným emočním vztahem k dítěti a řízením bez krajní síly. Záporný emoční vztah a 

extrémně silné řízení je považováno za pesimistický pohled pro vývoje jedince (Čáp, 

Boschek, 1994). 

 

Termín styl výchovy se užívá k vyjádření podstatných momentů týkajících se specifických 

forem výchovy v jednotlivých situacích. V německé literatuře, i v českém prostředí převážně 

označuje tři základní typy způsobu výchovy podle amerického psychologa německého 

původu Kurta Lewina: autokratický, liberální a demokratický. V psychologii práce se tyto 

pojmy vyskytují jako styly řízení.  

 

2.1.4.1 Autokratický (autoritářský) styl výchovy  

 

Autokratický neboli autoritářský styl je typický vyžadováním poslušnosti a úcty k autoritě, 

potřeby dětí a jejich přání nejsou v popředí zájmu vychovatele. Děti nemají prostor pro vlastní 

rozhodování a jednání. Z vychovávaných osob se stávají často submisivní a závislé osobnosti. 
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Rodič či vychovatel používá tresty a jen zřídkakdy odměny. Tento přístup nemusí vyžadovat 

jen poslušnost násilím. Formou trestu může být například zákaz oblíbené činnosti. 

Autoritářský rodič využívá ke svému působení pohrůžky odnětí rodičovské lásky nebo hrozí 

zavržením dítěte. Často se k autoritářskému stylu výchovy přiklánějí rodiče s nižším 

vzděláním nebo vychovatelé s narušenou strukturou osobnosti. V extrémních situacích se 

můžeme setkat s týráním dítěte. Takové chování bývá rodičem vydáváno za výchovu. Děti 

z takovýchto rodin bývají ve výchovně - vzdělávacím procesu nesamostatné a ustrašené. Děti 

žijí v neustálém napětí, že pokud se jim něco nepovede, následuje trest. Chlapci, kteří jsou 

autoritářsky vedení, bývají ve škole ustrašení, trpí pocity méněcennosti, neurózami nebo 

psychosomatickými poruchami. Může však nastat i také opačný stav, jako je vzdor vůči 

autoritě pedagogů. Ne všichni rodiče mají vzdělání na předním místě v hodnotovém žebříčku. 

Škola a učitelé jsou představiteli autority a autoritářsky vedené děti se staví do opozice a 

rebelie vůči škole a odreagovávají si napětí a zlost, kterou mají nastřádanou z domova. I 

dívky vedené autoritářsky se podobně jako chlapci můžou cítit méněcenné a ve škole mezi 

spolužáky bývají pasivní, jsou v podřízeném postavení, mají snahu se zalíbit alespoň učiteli. 

Snaží se plnit přesně zadané úkoly a často žalují na spolužáky, které pokládají za neposlušné. 

Touží po ocenění a jsou často výkonově orientované. U některých dívek ztotožňujících se 

s autoritářskými dospělými mají snahu napodobit jejich chování vlastním silným 

sebeprosazováním. Jde o tzv. maskulinní identifikaci. V období dospívání u takových dívek 

bývá často snaha výjimečného společenského postavení a získání perfektního partnera. Může 

se objevit u nich zvýšená promiskuita.  Střídání partnerů je snahou utvrdit se v nadřazenosti 

ve vztahu, protože se takové dívky podvědomě obávají pocitu méněcennosti, pokud by se 

staly na partnerovi citově závislé. Naopak některé dívky vychovávané autoritářsky bývají 

v dospívání plaché. Mají snahu všem vyhovět a neprožívat žádné konflikty. Vyhledávají 

partnery, kteří jim nemají nahradit autoritářské vedení rodičů. Postižení dítěte autoritářskou 

výchovou se neprojevuje vždy jen agresivním chováním. Některé děti nemají v životě žádné 

konflikty s okolím, neboť jsou přivyklí udržovat řád. Takové děti v dospělosti trpí 

pochybnostmi o sobě samých a podvědomým strachem z trestu, pokud by udělali něco špatně. 

Dítě je sám sobě dozorcem. Z toho vznikají neurózy a psychosomatické potíže. Jako únik 

z neustálého napětí se mohou uchýlit k psychoaktivním látkám a často u takovýchto jedinců 

vzniká závislost.  (Jedlička in Vališová, Kasíková 2011).  
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Ve školním prostředí se tento styl projevuje pasivitou žáka jako příjemce informací. Učitel 

zodpovídá za výchovu a vzdělání a preferuje monologickou výuku, která je často stereotypní. 

Jednosměrný vztah, žák je objektem učitelova působení. Výchova se provádí prostřednictvím 

příkazů, instrukcí a dožadování přesného plnění úkolů. Učitel přesně určuje zaměstnání žáků. 

Žák se učí, protože musí, nikoli z vlastní touhy po poznání. Z toho plyne snížený zájem o 

výuku, pokyny jsou plněny jen formálně bez vnitřního přesvědčení.  

 

2.1.4.2 Liberální (libertinský, krajně volný) styl výchovy  

 

Moderní pojetí vnímá tento styl jako slabé vedení. Děti, které jsou vedeny v tomto stylu, 

mají od vychovatele malé nebo téměř žádné řízení a nejsou na vychovávané kladeny velké 

požadavky. Důsledkem tohoto výchovného stylu mají děti nízké výkony, jejich vlastnosti 

nemají příležitost se rozvíjet. Liberální styl výchovy nemusí vždy znamenat jen negativní 

dopady. Takováto krajně volná výchova nechává na dítěti, aby si samo vynašlo vlastní cestu a 

přišlo samo na řešení problémů. Jak uvádí Jedlička (in Vališová, Kasíková, 2011), úloha 

vychovatele je zejména „ve vytváření a ovlivňování podmínek, které umožňují optimální 

rozvoj jedincovy osobnosti v souladu s jejími přirozenými dispozicemi. Ve výchově jsou 

používány pochvaly a povzbuzování.“ (Jedlička in Vališová, Kasíková, 2011 s. 379). 

V některých případech se rodiče staví do role kamaráda, staršího sourozence nebo 

rovnocenného partnera. Mluví otevřeně o intimních otázkách. Nemají stanovena žádná přísná 

pravidla nebo zásady nebo jen minimálně usměrňují. Nechtějí, aby dítě trpělo omezováním 

zvenčí, a mají snahu o přirozený rozvoj dítěte. Obvykle dítě například chodí spát, jak se cítí. 

Volí hru podle toho, co ho právě zaujalo. Stravuje se podle vlastní potřeby, nikoliv podle 

předem stanoveného časového řádu v rodině. Pro tuto výchovu jsou typičtí rodiče, kteří jsou 

pyšní na svůj „intelektualismus“ nebo naopak skrývají nejistotu ve výchově. Liberální 

výchovu volí také rodiče, kteří jsou cílevědomí a houževnatí, ale v dětství zažili velmi 

autoritativní výchovu. Děti, které jsou vychovávány volným stylem výchovy, mohou mít 

problémy s respektováním školních pravidel, avšak bývají tvořivé a schopné vlastních 

úsudků.  Dokážou přistupovat k řešení problémových úloh neobvyklým způsobem. Někteří 

rodiče mohou být příznivci alternativního nebo domácího vzdělávání. Děti vychovávané 

neomezujícím způsobem nejsou v dospělosti příliš orientovány na výkon a úspěch, ale 

vnímají pocit svobody, tvorby a prožitku jakou velkou hodnotu. Jejich malá potřeba 
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přizpůsobovat se vzorcům chování, které se od nich očekávají, je občas přivede do různých 

sociálních obtíží. To se může projevit braním návykových látek, poněvadž omezování a 

odříkání se u těchto dětí nezakořenilo. 

 

Ve školním prostředí se tento styl výchovy učitele projevuje jako neorganizovaný 

výchovně-vzdělávací proces, kde převážnou část řízení přebírají žáci. Proto tento způsob 

výchov není příliš vhodný v uplatňování při výuce. Na žáky jsou kladeny jen malé 

požadavky. Z toho plynou slabé vědomosti a učitel je později za tento způsob výuky 

kritizován samotnými žáky. Vzniklé konflikty zůstávají neřešeny. Učitel u žáků nemá 

autoritu, tu přebírají ve třídě silné osobnosti. Ve skupině panuje chaos a nejistota. Výsledkem 

je malá efektivita společné spolupráce. 

 

2.1.4.3 Demokratický styl (směřující k sebevýchově) 

 

Demokratický neboli autoritativní styl je často vnímán jako nejvhodnější styl výchovy. 

Znázorňuje jistou kombinaci stylu autokratického i liberálního. Vychovatel dává méně 

příkazů než styl autokratický, děti jsou více podněcovány k samostatné činnosti. Je zde větší 

podpora vlastní iniciativy dětí. Výhodou tohoto stylu je vytváření příznivé citové atmosféry. 

Tento styl nejvíce rozvíjí sociálně zralou osobnost. Jedlička zmiňuje jako základní zásadu 

rodičů „respekt k osobnosti dítěte, ale rovněž požadavek na sebekontrolu a sebezkáznění.“ 

(Jedlička in Kasíková, Vališová, 2011, s. 380). Dále Jedlička zmiňuje, že demokratický styl 

výchovy vychází ze srozumitelných pravidel, systém odměn a trestů je vyvážený, rodiče 

ochotně vysvětlují a dávají osobní příklad. Dítě je povzbuzováno při jeho práci a jasně 

vyjádřené uznání je upřednostňováno před přehnaným chválením a finančními odměnami. 

Demokratický styl výchovy vychází z předpokladu, že dítě má dostávat věci pro jeho zdárný 

vývoj, nikoli jako úplata, že je dítě hodné a plní pouze požadavky dospělých. Ukázněnost 

dítěte je znakem dobrého pocitu z vlastního chování, nikoli, že by mělo strach z trestů za 

špatné chování či čekalo dárky a odměny za poslušnost.  

 

Ve školním prostředí se žák stává partnerem učitele, je požadována značná aktivita ze 

strany žáka. Učitel adekvátními způsoby formuje osobnost žáka a snaží se o 

individualizovanou práci ve výuce. Snaží se odhalovat možnosti žáků, oceňuje u žáků jejich 
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jednání, snahu, vlastnosti. Cení si nových nápadů. Známky nejsou pro hodnocení jediným a 

hlavním kritériem. Žáci učitele respektují a uznávají jeho znalosti a dovednosti. Oceňují 

učitelův přístup, smysl pro spravedlnost a schopnost porozumět žákům. Učitel se snaží ve 

třídě vytvářet pozitivní klima. 

 

2.1.5 Model devíti polí 

 

Experimentální výzkum již v roce 1939 prokázal velké rozdíly v chování dětí a jejich 

výsledné činnosti podle toho, jakým stylem vedení procházely. Skupiny žáků ve věku 10 a 11 

let spolu trávily čas jednou týdně při zájmové činnosti. Jejich vedoucí se vystřídal s dalším 

každých 6 týdnů. Ukázalo se, že prožívání a chování dětí je úzce spjato se stylem výchovy. 

Způsob vedení ovlivnil na určitou dobu chování dětí v případě nového vychovatele, který 

používal jiný styl. Autokratický styl u dětí vyvolával větší míru napětí, děti byly agresivnější 

a dominantnější k ostatním členům ve skupině. Toto napětí děti ventilovaly na vedoucím. 

Když se vedoucí na chvilku vzdálil, děti přestaly společně pracovat na zadané činnosti. 

Zajímavý výsledek se týkal vztahu k vedoucímu. Jedna část dětí silně přimknula 

k vedoucímu. Druhá část skupiny dětí se projevila agresí vůči vedoucímu, buď individuální, 

nebo se děti spojily proti vedoucímu a snažily se o agresivní odvetu. Přesto projevovaly děti 

velkou potřebu upoutat pozornost vedoucího a dosáhnout nějakého uznání. 

 

V druhé polovině šedesátých let se způsobem výchovy zabývali Čáp a Rotterová z katedry 

psychologie na FF UK. Tehdejší výzkum se zabýval tím, jaká je aktivita a pasivita mládeže ve 

volném čase a způsob výchovy byl jedním z důležitých faktorů působících na dítě a utváření 

jeho osobnosti.  Na základě tohoto šetření, které vycházelo ze tří stylů dle Lewina, podnítilo 

Čápa a Rotterovou k rozšíření typů stylů výchovy. Tento model se skládal ze čtyř 

komponentů výchovy a jejich kombinací. Pomocí čtyř skupin se rozdělily projevy rodičů ve 

vztahu ke svým dětem jako komponent kladný a záporný, komponent požadavků a volnosti. 

Tyto komponenty se vzájemně kombinovaly v různých formách a kombinacích. Každá 

dvojice protikladných komponentů byla zobecněna v jednotnou komplexní charakteristiku, 

která popisuje emoční vztah k dítěti a výchovné řízení. Z tohoto výzkumu vzešel model 

dvanácti polí, který umožnil získat hledané informace, avšak také se ukázaly jeho nedostatky 
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zvláště v oblasti středního emočního vztahu rodičů ke svému dítěti. Z tohoto důvodu byl 

model dvanácti polí přepracován na model devíti polí.  

 

 

 

 

Řízení silné střední slabé rozporné 

Emoční vztah 

záporný 1. 

 výchova autokratická, tradiční 

patriarchální 

2.  

liberální 

výchova 

s nezájmem  

o dítě 

 

3. 

pesimální 

forma 

výchovy 

záporně-kladný 

 

 

9. emočně rozporná výchova, jeden z rodičů zavrhující,  

druhý extrémně kladný nebo dítě je s ním v koalici 

 

kladný 

 

 

4.  

výchova 

přísná 

a přitom 

laskavá 

5.  

optimální 

forma výchovy 

se vzájemným 

porozuměním a 

přiměřeným 

řízením 

6.  

laskavá výchova 

bez požadavků a 

hranic 

7. 

rozporné 

řízení, 

relativně 

vyvážené 

kladným 

emočním 

vztahem 

extrémně kladný 8. 

kamarádský 

vztah, 

dobrovolné 

dodržování 

norem 

Tabulka 1 Model devíti polí způsobu výchovy v rodině podle J. Čápa (1999) 
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Čáp (1996) popisuje jednotlivé komponenty takto:  

 

Kladný emoční vztah k dítěti se projevuje společnou činností rodičů a dítěte většinou 

v pohodě a dobré náladě. Rodiče si ochotně s dítětem povídají, dokážou vyslechnout jeho 

zážitky. Dávají najevo porozumění a mají snahu pomoct v případě náročnějších situací.  

 

Záporný emoční vztah k dítěti se v extrémních případech projeví nenávistí k dítěti. Rodiče 

často dítěti vyčítají, co vše pro ně udělali, jak se obětovali. Záporný emoční vztah se může 

projevit i tak, že rodiče nechávali dítě vyrůstat u prarodičů nebo jiných pěstounů. Dalším 

znakem záporného emočního vztahu k dítěti je minimální společná činnost rodičů a dítěte či 

neustálé zdůrazňování nedostatků dítěte, ponižování a časté trestání a vyhrožování. Záporný 

emoční vtah se projeví také lhostejností rodičů k dítěti a jeho problémům, ale také i 

úspěchům. Posmívají se dítěti nebo se projevují vůči dítěti ironicky. Do tohoto emočního 

vztahu patří i neustálé srovnávání dítěte s jiným, upřednostňování druhého sourozence, 

kterému poskytují více náklonnosti a péče. 

 

Silné výchovné řízení se projevuje strachem dítěte z přísného trestání rodičů, které někdy 

může vyústit až v týrání dítěte. Dítě je bázlivé, zakřiknuté, má například strach říct doma o 

špatné známce apod. V silném výchovném řízení rodiče často nutí k maximálnímu výkonu ve 

škole bez ohledu na jeho schopnosti, trávení volného času, spánku a odpočinku. Rozhodují za 

dítě bez ohledu na jeho názory a přání. Rodiče udržují dítě v nesamostatnosti a nezralosti, 

jako je například bránění styku se spolužáky a kamarády, rozhodují, co si má dítě vždy 

obléknout, nerespektují jeho přání jak trávit čas či na jakou školu by dítě rádo nastoupilo. 

Takovéto silné výchovné řízení často přechází u dítěte v pozdějším věku k odporu proti 

autoritě rodičů nebo jiným autoritám ve společnosti. Někdy pak mladistvý může přejít 

v obraně až do otevřené agrese. 

 

Při slabém výchovném řízení nejsou požadavky na dítě kladeny nebo jsou velmi nízké. To 

se týká kázně, plnění školních i domácích povinností. Chybí kontrola plnění požadavků. 

Naopak rodiče vyhoví požadavkům dítěte. Dalším znakem slabého výchovného řízení je 

vytváření tzv. skleníkových podmínek, kdy odstraňují za dítě překážky, zahrnují ho penězi a 

dárky. V případě neúspěchu dítěte ve škole, rodiče dítě omlouvají a intervenují u učitelů. 
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Rozporné výchovné řízení má znaky jak silného tak i slabého řízení, které se projevuje 

rozporem v řízení téhož rodiče nebo je rozpor řízení mezi matkou a otcem, kdy jeden z rodičů 

je ochranářský omlouvá dítě a druhý rodič je naopak velmi přísný. 

V rodině, kde jsou kladeny přiměřené požadavky na dítě, se projevuje střední výchovné 

řízení. Rodiče dítě taktně kontrolují, neponižují, neurážejí. Dítě je bráno jako odpovědný člen 

rodiny, která plní své povinnost jako ostatní a povazuje toto za samozřejmost. Nejsou žádné 

projevy rozporného řízení.  

 

Podle Čápa (1996) je kladný emoční vztah rodičů zejména v kombinaci se středním 

řízením nejlepší variantou pro formování sebehodnocení dítěte. V takovémto způsobu 

výchovy se podporuje vytrvalost a sebeovládání, odolnost a stabilita. Projevuje se zde i 

přiměřené vytyčení cílů a jejich realizace, což podporuje aktivnost dítěte a jeho autoregulace a 

sebedeterminanci. Opačný efekt má záporný emoční vztah rodičů k dítěti, zejména 

v kombinaci s rozporným řízením. Omezení samostatnosti, aktivnosti a iniciativy dítěte se 

vyskytuje v krajně silném řízení zejména v kombinaci se záporným emočním vztahem 

k dítěti. Naopak slabé řízení umožňuje na jedné straně dítěti samostatnost, rozvoj motivační 

aktivnosti, ale na druhé straně zanechává dítě bez stimulů, aniž by byly vytyčeny vyšší cíle a 

aby dítě usilovalo o překonávání překážek. V tomto modelu se také nerozvíjí vytrvalost a 

charakterová aktivnost dítěte. Je nutné však zmínit, že i v nepříznivých formách způsobu 

výchovy může docházet ke kvalitnímu vývoji aktivnosti a autoregulace dítěte zejména 

působením kladného emočního vztahu k dítěti v případě jiných osob nebo skupin a při velmi 

motivované činnosti a aktivním hledáním a stimulací vnějších podmínek.  

 

V sedmdesátých letech minulého století realizoval první standardizaci dotazníku pro 

zjišťování způsobu výchovy v rodině P. Boschek, dále navázal v osmdesátých letech V. 

Holeček. V roce 1994 Boschek nově standardizoval dotazník a přispěl k většině výpočtů u 

realizovaných výzkumů. K dalším výzkumům přispěla například I. Gillernová, V. Čechová a 

jiní. 
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Výchova v rodině, ve škole či v jiných institucích se vyznačuje celkovou interakcí a 

komunikací mezi dospělými a dětmi. Volba a způsob, jakým se výchovné prostředky a 

metody využívají, odpovídá chování a prožívání dítěte, které pak ovlivňuje zpětně dospělého.  

 

2.2 Rodičovství a výchova 

 

Každé dítě potřebuje cítit projevy porozumění od svého okolí a zvláště mít jistotu, že ho 

rodiče milují a bezpodmínečně přijímají. Rodinné prostředí má základní sociální vliv na 

rozvoj a vývoj dítěte. Způsob výchovy se projevuje i v životním stylu celé rodiny a jistě 

nezanedbatelnou část působení na dítě vychází z tradic, které vycházejí ze zkušeností rodičů, 

jak je vychovávali jejich rodiče (Gillernová, 2004). Jedním z nejdůležitějších úkolů rodiny je 

úloha emočního zázemí a vzájemné podpory.   

 

Rodičovská role zvláště mateřská je sociálně vysoce ceněna, přesto však roste tolerance 

společnosti k tendenci odkládání manželství a rodičovství na pozdější dobu. Mladí lidé cítí 

potřebu založit rodinu podle toho, jaké zkušenosti si přináší z vlastního života z dětství, ať už 

negativní či pozitivní. Potřeba mít děti je vrozenou biologickou potřebou a může uspokojovat 

všechny základní psychické potřeby (Vágnerová, 2012).  

 

Velký sociologický slovník vymezuje rodinu jako "původní a nejdůležitější společenskou 

skupinu a instituci", kde je hlavní funkcí reprodukce, výchova, socializace a přenos kulturních 

vzorů (Velký sociologický slovník, 1996). Ke klíčovým momentům stylů výchovy v rodině 

patří vzájemná interakce a komunikace mezi dospělými a dětmi. Pro malé děti je velmi těžké 

rozpoznat, co je správné a co není správné a jak se zachovat v dané situaci. A právě zde by 

rodiče měli být nápomocni a vést dítě laskavou formou a příkladem.  

 

Vzájemná vazba mezi dítětem a rodiči nemůže stagnovat ne jedné konečné úrovni, ale je 

nutné, aby měl stále vyšší a vyspělejší formu. Dítě, původně úplně závislé na péči rodičů musí 

procesem vývoje dospět tak, aby samo bylo schopné zaujmout místo ve světě dospělých a stát 

sám vychovatelem pro další lidskou generaci (Matějček, 2015). 
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2.2.1 Faktory působící na vývoj dítěte 

 

Naší českou společnost charakterizuje v posledních desetiletí výrazný pokles porodnosti. 

Důsledkem průměrného zvýšení věku matky při narození prvního dítěte, které se pohybuje 

kolem 30 roku, je to, že ženy mají méně dalších dětí a tak přibývá počet rodin pouze s jedním 

dítětem. To má za následek úbytek mateřských škol, což vyvolává silnou poptávku po 

umístění dětí v mateřských školách. Část dětí, které by mohly být vzdělávány v předškolním 

zařízení, jsou odkázány na domácí výchovu s výjimkou dětí, které jsou v posledním roce věku 

před nástupem do školy (Průcha, Koťátková, 2013). 

 

Dalším faktorem, který má vliv na vývoj dítěte je i to, že vzrůstá počet dětí, které se 

narodí mimo uzavřené manželství. Přibývá tak dětí vyrůstajících v neúplné rodině ve většině 

případů s matkou, což způsobuje, že dětem chybí mužský vzor. Podle výzkumů OECD se 

však ukázalo, že děti z neúplných rodin se nestanou méně úspěšnými než děti z úplné rodiny. 

Pokud se dítě narodí do úplné rodiny, stále však hrozí riziko, že se rodiče rozvedou. 

V poslední době představuje podíl rozvodovosti skoro polovinu počtu uzavřených manželství 

(Průcha, Koťátková, 2013). 

 

Značně záleží také na sociokulturní úrovni rodinného zázemí a zvláště na stupni vzdělání 

rodičů, zejména matky, která dítě vychovává. Podle pedagogických výzkumů rodiče s nižším 

vzděláním většinou mají menší snahu vést dítě k různým mimoškolním aktivitám a kladou 

menší důraz na školní povinnosti dítěte. Často nemotivují své děti k vyššímu vzdělání a méně 

aktivně spolupracují se školou. V případě, že rodiče dosáhli jen základního vzdělání, ale mají 

psychicky náročnější zájmy, zvláště kulturní, jejich děti se vyvíjejí podobným způsobem jako 

v rodinách s vyšším vzděláním.  

 

2.2.2 Širší sociální prostředí 

 

Nejen rodina působí na vývoj dítěte. V případě negativního ovlivňování dítěte se může 

zmínit fakt, že děti jsou často svědky nevhodného chování dospělých na veřejnosti, například 

v obchodech, v dopravních prostředcích atd., což nepříznivě zasahuje do zvnitřňování hodnot 
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dítěte. Na základě těchto skutečností někdy i malé dítě používá nadávky nebo se dopouští 

agrese vůči jiným dětem. S nástupem do školy pak takové dítě nemá respekt ani 

k pedagogům. Jedním z dalších faktorů, které mohou děti už v předškolním roce ovlivnit, je 

zvýšené sledování televize. Do značné míry jsou rozdíly mezi rodinami z hlediska trávení 

času s dětmi u televize. Zde hraje velkou roli tzv. observační učení, kde děti přejímají a 

napodobují jisté vzorce chování, např. sledování agresivního chování v televizních filmech. 

Jak uvádí Mertin (2011), rodiče musí stanovit, co je přijatelné, aby dítě sledovalo a brát zřetel 

na psychickou vyspělost dítěte. Jedna z cest, jak rodiče mohou ochránit dítě před špatným 

vlivem, je zákaz určitých záběrů nebo scén či informací nevhodných pro daný věk dítěte. 

Zároveň je důležité posilovat u dítěte porozumění a kritičnost. Tím se může snížit 

pravděpodobnost, že pro dítě bude mít sledování filmu nebo hraní PC hry negativní následek. 

Je však důležité sledovat filmy s dítětem společně a vědět, jaký obsah dítě vidí a slyší. Rodiče 

musí vysvětlit a bavit se o tom, co dítě vidí. Nemalý vliv na vývoj dítěte má prožívání aktů 

násilí také např. v počítačových hrách. Na druhé straně se podle výzkumů z roku 2007 zjistilo, 

že některé televizní pořady mohou pozitivně ovlivnit chování a formovat postoje dítěte. 

Rodiče tak musí mít kontrolu, jaké pořady a s jakým časovým rozsahem budou jejich děti 

sledovat a vybírat kvalitní pořady vhodné a přiměřené věku dětí (Průcha, Koťátková, 2013). 

 

2.2.2.1 Dítě a internet 

 

Používání internetu berou současné děti jako samozřejmost. Internet nabízí dětem 

obrovské množství informací. Děti se jeho prostřednictvím mohou učit, objevovat a poznávat 

mnoho věcí, lidí či zemí. Existuje mnoho vhodných online aktivit, které mohou pedagogové a 

rodiče využívat ke vzdělávání dětí. Na jedné straně tyto možnosti velmi rozšiřují obzor 

vědění, na druhé straně představuje internet možná rizika. Děti musí být obeznámeny 

s bezpečnostními riziky v síti Internetu a musí být vybaveny schopnostmi orientovat se 

v sociálně bezpečnostních hlediskách Internetu. Pro děti hraje hlavní úlohu tzv. internetová 

gramotnost, která znamená schopnost umět správně najít hledané informace, rozlišit 

důvěryhodné zdroje od nedůvěryhodných. Podle Mertina (2011) by měla ochranná pravidla 

vycházet ze znalosti vývojových možností dítěte, zohlednit jeho kognitivní, sociální a 

emocionální vyspělost.   
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Nebezpečí internetu vychází z pocitu anonymity, která například umožňuje vést rozhovory 

a sdělovat informace, které by se dítě mimo prostředí internetu stydělo nebo bálo říct. Dítě tak 

může úplně neznámému člověku sdělit svá citlivá data o rodině a sobě nebo si sjednat 

schůzku s domnělým internetovým kamarádem, kterého ve skutečnosti neviděl či poslat přes 

internet svoji fotografii, kde je například vyfocen nahý. Jak uvádí Mertin (2011), dítě 

v určitém věku nedokáže kognitivně rozlišit kladného dospělého od nebezpečného jedince. 

Další nebezpečím mohou být nevhodné obsahy internetových stránek, zejména pornografie. 

Eckertová a Dočekal (2013) v publikaci o bezpečnosti dětí na internetu, doporučují děti 

adekvátně poučit již v nižším věku, kdy dítě rodičům věří a ochotně jim naslouchá a učí se od 

nich. Těžší je napravovat škody až v okamžiku, kdy je dítě v pubertálním věku. V případě, že 

dítě například již devítileté si chce založit profil na Facebooku, protože všichni spolužáci 

Facebook mají a sdílí si zde školní záležitosti včetně domácích úkolů apod., je vhodné založit 

jej společně, než to dítěti přísně zakázat. Současně rodiče musí probrat rizika a společně je 

kontrolovat. Vzájemná důvěra je v tomto případě nejdůležitější, zvláště v případě, když rodiče 

potřebují vědět, jaké stránky dítě navštěvuje. Na internetu rodiče mohou nalézt různá 

doporučení, rady a pravidla internetového provozu a jak se správně orientovat v online 

prostředí (např. www.bezpecnyinternet.cz,  www.saferinternet.cz  aj). 

 

Eckertová a Dočekal upozorňují na další nebezpečí, které může dětem hrozit. Jsou to 

online počítačové hry, na kterých se děti mohou stát závislými. Dnešní velmi malé děti již 

ovládají videa svých oblíbených pohádek na internetu. Starší děti později přecházejí 

k mobilům a tabletům, kde hrají hry. Vzniká zde riziko k možnému vzniku závislosti. Ve 

starším věku je u dětí běžné, že dokážou u PC her trávit mnoho hodin denně. Hry jsou 

vytvářeny tak, aby jistým způsobem byly návykové a aby vyvolávaly touhu hrát a dosahovat 

nějakých cílů. Typickým příkladem her, na kterých může vzniknout závislost, jsou tzv. MMO 

– Massive Multioplayer Online hry, v kterých se cíleně vytvářejí virtuální světy s tvorbou 

postav, které hráč musí postupně vybavovat zbraněmi, schopnostmi a jinými vlastnostmi. 

Tyto hry jsou pro děti velmi chytlavé. Některé hry jsou pro dítě závadné i z důvodu 

nevhodného obsahu. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby rodiče věděli, jaké hry jejich děti 

hrají. Kontrolu  internetu může usnadnit systém rodičovské správy, který je například 

v některých online hrách, kde rodiče mohou nastavit délku hry. 

 

http://www.bezpecnyinternet.cz/
http://www.saferinternet.cz/
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Ne všechny počítačové hry mohou jen škodit. Pokud dítě nachází zálibu v PC hrách, je 

možné tuto situaci využít k rozvoji logického myšlení, k rozvoji prostorové orientace nebo 

jemné motoriky. Již pro velmi malé děti je možnost získat mnoho výukových her jak pro 

tablety nebo počítače. Nejmenší děti se mohou na tabletech učit například barvy, zvířata, 

tvary, čísla apod. Postupně může počítač nebo tablet přispět k výuce čtení nebo matematiky a 

stát se velkým pomocníkem také při výuce cizích jazyků. 

 

2.2.3 Zóna nejbližšího vývoje 

 

S výchovou souvisí i zájem rodičů o zjištění, jestli má jejich dítě talent na konkrétní 

dovednost, jaké má schopnosti nebo inteligenci. Rodiče mohou uzpůsobit výchovu tak, aby 

podpořili talent dítěte. Člověk nemá většinou předpoklad jen pro jedinou oblast, ve které 

může uspět. Sovětský psycholog L. Vygotsky popisuje zónu nejbližšího vývoje, která 

vyjadřuje vzdálenost mezi současnou úrovní výkonu či schopností dítěte řešit zadaný úkol a 

možnou vývojovou úrovní. Tuto vzdálenost dítě může překonat při spolupráci s dospělým. 

Znamená to, že činnost, kterou dítě zvládne dnes jen s pomocí dospělých (rodičů nebo 

učitelů), zvládne s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti samostatně. Dospělý se 

stává průvodcem dítěte, poskytuje mu rady tak, aby usnadnil dítěti najít cestu k vyřešení 

zadaného úkolu. Jak zmiňuje Mertin (2011), pokud si rodiče přejí, aby se dítě věnovalo jisté 

konkrétní činnosti a tak rozvíjelo svoje schopnosti, je dobré tuto činnost vyzkoušet a věnovat 

se jí určitou dobu s pomocí rodičů, vychovatelů či učitelů. Pokud aktivita dítě baví a dělá 

pokroky a chce ji samo vykonávat, trvale se zlepšuje, je dobré tuto oblast nadále rozvíjet. 

Mertin upozorňuje na stále se zvyšující nároky na děti. Proto je nutné, aby vychovatelé 

vytvořili odpovídající podmínky k tomu, aby děti tyto nároky zvládly. 

 

2.2.4 Výchova dítěte před nástupem do školy 

 

Děti se v předškolním věku mají naučit základům chování v situacích ve společnosti, které 

jsou k jejich zkušenostem a věku přiměřené, např. chování v rodině, ve školce, na návštěvě, 

jak se chovat na ulici, v restauraci, na sportovním hřišti atd. V začátku období předškolního 

věku se setkáváme s tzv. obdobím prvního vzdoru.  Je to období těžké jak pro rodiče, tak i pro 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/zona
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dítě. Dítě v této době nechce poslouchat, často se vzteká a neúnavně prosazuje svoje přání a 

požadavky. Je to období, kdy si dítě tímto projevem formuluje vlastní vůli a své sebevědomí, 

čímž se dostává do konfliktu s autoritou dospělého. V tomto období nemá dítě ještě vytvořený 

pocit viny.  Fyzické tresty ani křičení na dítě nepomáhají. Pro rodiče občas nastanou velmi 

těžké chvilky, jak např. záchvat vzteku dítěte na veřejnosti diskrétně zvládnout. Zde by 

výchova měla dítěti umožnit získat dostatečné sebevědomí, ale současně též zvládnout 

pracovat s jeho emocemi, ovládnout hněv a problémy vyřešit v klidu.  

 

V období předškolního věku dítě začíná toužit po společnosti druhých dětí i dospělých. Na 

základě předchozího vývoje je připravené být určitou dobu mimo domov v mateřské škole. 

Díky tomu se velmi zvětšuje sociabilita dítěte. Předškolák si uvědomuje, že má své pevné a 

citové zázemí v rodině, kam se stále vrací, ale dovede již část dne trávit mimo domov. Tento 

pokrok ve vnímání své samostatnosti a nezávislosti je velmi důležitý ke společenskému 

dozrávání. (Machová, 1993).  

 

Děti, které navštěvují mateřskou školu, zpracovávají ve hře zkušenosti a situace, které 

znají ze svého okolí a tím světu kolem sebe dokážou více porozumět. Velkou pomocí jsou 

učitelky v mateřských školách, když v dětech vypěstovávají správné návyky, např. umýt si 

ruce před každým jídlem, jak zacházet s příborem, jak sedět správně u stolu, že není hezké 

olizovat si prsty, že lokty nepatří na stůl atd. Dítě se v mateřské škole naučí, že nevhodné 

chování může mít za následek záporné reakce, popřípadě s sebou nese například určitý postih, 

osvojí si správné sociální dovednosti při jednání s ostatními, více se naučí zvládat emoce a 

rozšíří si postupně náhled na společenská pravidla. Malý předškolák se ve skupině naučí 

spolupracovat a radovat se ze společného výsledku, naučí se porozumět druhým či přijímat 

odmítnutí. Sociální učení nelze nechat jen na projevech dětí a následně je pouze usměrňovat, 

jak se mají děti chovat. Zde je pak prostor pro různé hry s cílem vyzkoušet si společenské 

chování, pomoc druhému a ukázat, jak je možné spolupracovat s ostatními. Hra je 

v předškolním věku dítěte hlavní činností. Hra děti motivuje a nechává průchod emocím a 

prožitkům, které silně podporují učení. Při hře se rozvíjí představivost, myšlení, řeč, ale i 

sebeovládání a ukázněnost. (Průcha, Koťátková, 2013). V předškolním období je myšlení 

dítěte spojeno s konkrétním nazíráním, tedy například s čím si hraje, na koho se právě dívá, 

s jakým předmětem manipuluje. Snaha aktivně poznávat svět, který je okolo dítěte, formou 
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hry a neustálé aktivity, značně ovlivňuje též socioemocionální vývoj osobnosti dítěte. Svět, 

který dítě obklopuje, si dítě převádí do reality vlastního světa a přidává do něj zkušenosti se 

svými vrstevníky nebo s rodinnými příslušníky či dospělými mimo rodinu. Při hře dítě 

potřebuje konkrétní spoluhráče a vyžaduje ověření vlastních zkušeností s dětmi podobného 

věku. Pokud je pro dítě svět málo srozumitelný, pomáhá si dětskou fantazií, prověřuje a 

zkouší různé sociální role. V této době je zejména důležité pro dítě stabilní rodinné zázemí 

(Šulová, 2016). 

 

V předškolním věku je pro dítě velmi přínosné, pokud alespoň poslední rok před 

zahájením školní docházky navštěvuje mateřskou školu. 

 

2.2.5 Školní zralost 

 

V rámci výzkumné části této práce byly v dotazníkovém šetření položeny otázky dětem 

navštěvující první stupeň základní školy. K odpovědím je zapotřebí určité zralosti dětí, proto 

se v teoretické části práce stručně dotknu vývojových faktorů zaměřených na období zahájení 

školní docházky až do fáze středního školního věku dítěte. 

 

 Školní zralostí dítěte je míněn takový stav (fyzický, psychický, emoční), který umožňuje 

přizpůsobit se podmínkám a požadavkům ve školním prostředí. Z hlediska fyzické vyspělosti 

je pro dítě důležité, zda je například zdatné při nošení školní aktovky, zda nemá smyslové 

nebo jiné handicapy, v psychické rovině je důležitá zralost pro učení. Patří sem přechod od 

předoperačního myšlení k myšlení operačnímu, adekvátní komunikační dovednosti, paměť, 

pozornost, dále například motivační předpoklady pro výkony ve škole. Dítě by mělo být 

schopno klást si otázky a být trpělivé při hledání odpovědí. (Šulová, 2016). K nezaujatému 

určení školní zralosti slouží různé diagnostické testy, které se využívají v pedagogicko-

psychologických poradnách. Podle školského zákona se začátek nástupu do školy může 

odložit, pokud se při zápisu do prvního ročníku zjistí, že dítě ještě není přiměřeně vyspělé. 

Tuto pravomoc má ředitel základní školy, kam dítě nastupuje. O odklad školní docházky 

může požádat i zákonný zástupce dítěte na základě doporučení školského poradenského 

zařízení a dětského lékaře. Dříve byl odklad doporučovaný těm dětem, které měly vážné 

překážky pro zahájení nástupu do školy, jako například vážné nedostatky v rozumovém 
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uvažování, které by mohly komplikovat osvojování si základů čtení, psaní nebo počtů. 

V dnešní době se situace změnila a mnoho rodičů požadují pro své dítě odklad, aniž k tomu 

jsou závažné důvody. To má však nepříznivé důsledky, protože se zbytečně zabírá místo 

v mateřské škole (Průcha, Koťátková, 2013). Na druhé straně se v dnešní době setkáváme 

s jistým tlakem na děti v kontextu s jejich přípravou na školu a na jejich školní úspěšnost. 

Mnoho rodičů přenáší svoji úzkost z toho, zda bude jejich dítě úspěšné ve škole.  Už velmi 

malé děti podstupují mnoho předčasných kroužků a kurzů, které podle mínění rodičů mají 

zajistit určitý náskok před jejich budoucími spolužáky. V naší republice můžeme nalézt 

mnohé přípravné kurzy, které mají údajně připravit dítě na školní docházku. Podle Šulové 

(2016) však takováto snaha o zrychlování vývoje dítěte má někdy opačný následek, dítě může 

být přetížené, začne se vývojově opožďovat, často ztratí přirozenou zvídavost. V horším 

případě se zvýší míra neuroticismu nebo deprese. 

  

Vedle mateřských škol existují ještě přípravné třídy pro děti, které okolo šestého roku 

nejsou dostatečně vyspělé pro zvládání nároků ve škole. Třídy jsou jednoleté, rodiče za 

docházku nemusí platit a ve třídách je menší počet dětí. Na rozdíl od mateřských škol je zde 

méně prostoru pro spontánní hru. Časový rozvrh je určen počtem vyučovacích hodin, které 

jsou stanoveny ve stejném rozsahu jako pro první ročníky základní školy. 

 

2.2.6 Nástup dítěte do základní školy 

 

V České republice je povinnost vstoupit do základního vzdělávání ve školním roce, který 

nastává po 6. roce věku dítěte. Dítě by mělo být téměř samostatné, zvládat běžné 

sebeobslužné činnosti. O tomto období se děti snadněji učí a hovoří o tzv. zlatém věku 

mechanické paměti (Mertin, 2011).  Jak je výše uvedeno, pokud se projeví u dítěte duševní či 

fyzická nezralost, může se školní docházka o rok odložit. Z psychologického náhledu je první 

třída odlišná od následujících ročníků. Dítě se prvně setkává s formálním vzděláváním a vliv 

první třídy je větší vzhledem k utváření určitých návyků a prožitků mnoha nových zkušeností. 

V dnešní škole na rozdíl od dob minulých je více podporována tvořivost, kritické myšlení, 

dovednosti v sociální sféře. Dítě se pomocí vzdělávání připravuje na dospělý život, na své 

povolání, na převzetí zodpovědnosti ve společenském i soukromém životě. Pro značné 

množství těchto dovedností dítě připravuje nejen škola, ale i rodiče, popřípadě mimoškolní 
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instituce. Proces zrání kognitivních struktur je u každého dítěte velmi individuální a každá 

rodina připravuje svému dítěti jedinečné podmínky pro jeho vývoj a je základním formujícím 

prostředím (Šulová, 2016). Existuje mnoho rodičů, kteří dokážou předat dítěti výborným 

způsobem dovednosti v určitých specifických oblastech. Nároky rodičů na své dítě se odvíjejí 

od jejich představ, jakých výsledků bude jejich dítě ve škole dosahovat.  

Období povinné školní docházky je označováno jako školní věk. Vágnerová (2012), 

rozděluje jednotlivé etapy pro psychický vývoj žáka následovně:  

a) Raný školní věk (od 6 do 9 let) 

b) Střední školní věk (od 9 do 11 až 12 let),  

c) Starší školní věk do 15 let – pubescence. 

 

Nástup do školy tedy spadá do kategorie Raný školní věk. Vágnerová (2012) pro toto 

období zdůrazňuje novou roli školáka. Žák se začleňuje mezi ostatní spolužáky, třída se stává 

trvalou skupinou, dítě si nachází nové kamarády. Nově se utváří vztah k učiteli. V tomto 

období se žáci poprvé setkávají s hodnocením vlastních výkonů. Langmeier, Krejčířová 

(2006) vidí v tomto období velkou zátěž, protože děti mohou mít potíže se přizpůsobovat 

školnímu prostředí, což může trvat jen krátkou dobu na začátku prvních týdnů školní 

docházky, avšak může se tento problém i stupňovat a trvat celý první školní rok, v některých 

případech i déle. Avšak zkušený pedagog prvního stupně může být velmi nápomocný při 

překonávání obtíží spojených s nástupem do školního prostředí. Záleží na osobnosti učitele, 

jak dokáže podnítit k lepším výkonům a jak využije svoji emocionální inteligenci k 

povzbuzení pozitivní motivace. 

 

Zatímco výchova a určité prvky vzdělávání v rodině jsou ovlivňovány životním stylem, 

tradicí, názorem na svět, vzděláním rodičů, škola ve výchovně-vzdělávacím procesu je 

striktně řízena orgány společnosti prostřednictvím školské soustavy. Při nástupu dítěte do 1. 

třídy je potřebné, aby se rodiče dozvěděli co nejvíce o škole, kterou bude jejich dítě 

navštěvovat. Je mnoho rozdílů v jednotlivých školách, mezi které patří například způsoby 

organizace, výběr metod a strategií ve výuce apod. Rodiče by se měli informovat o způsobu 

hodnocení žáků. Zároveň je vhodné, aby se rodiče seznámili i s učitelem, který bude v 1. třídě 

vyučovat (Dvořáková a kol., 2015). Učitel hraje nezastupitelnou roli hned při nástupu dítěte 

do školy. Uvádí prvňáčka do nového společenského světa a předává poznatky a hodnoty, 
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které v budoucnu ovlivní další jeho vývoj. Vágnerová (2012) popisuje dvě dílčí role školáka: 

Podřízená role žáka a souřadná role spolužáka. Podřízená role žáka je pro dítě významná 

zkušenost ovlivňující jeho rozvoj sebehodnocení a má vliv na jeho volbu příštích životních 

cílů. Souřadná role spolužáka ovlivňuje jeho budoucí strategie chování a uzpůsobuje 

neformální sociální vztahy. Role nejsou výběrové a dítě je získává automaticky, aniž by byl 

brán ohled na jeho vlastní přání. Každý žák zaujímá vlastní specifický postoj, jenž je dán 

mírou identifikace s danou rolí a mírou sociální prestiže. Role žáka s sebou přináší dítěti vyšší 

sociální prestiž, avšak přináší též i různé zátěžové situace. Při nástupu do školy je nutné 

osamostatnění a dítě musí přijmout zodpovědnost za vlastní chování a jeho následky. Tím se 

musí vzdát egocentrismu. 

 

Nástupem do první třídy dítěte ve většině rodin dochází ke změně pohledů na dítě. Mertin 

(2011) zmiňuje tlak rodičů na dítě v nových školních povinnostech a hra dítěte je odsouvána 

až po splnění všech povinností. Avšak z vývojově psychologického náhledu je pro dítě 

školního věku hra značně důležitým hnacím motorem pro rozvoj osobnosti. Hra udržuje 

psychiku v dobré kondici, je to zdroj radosti, ale současně si dítě při hře učí mnoho nových 

poznatků a nabírá nové zkušenosti. Je samozřejmé, že rodiče musí dohlédnout a rozdělit 

poměr doby strávené hraním a poměr plnění školních povinností. Rodiče i učitelé si však 

musí uvědomit, že pouhé mechanické biflování nemá takový efekt jako hravá forma učení. 

Dále Mertin uvádí potřebu volné hry pro dítě. Ke svému rozvoji dítě potřebuje volnou 

aktivitu, kde si může stanovit vlastní pravidla a svůj rytmus. Pro dítě je důležité, aby si samo 

mohlo určovat s kým, a s čím si bude hrát, aniž by mu dospělí určovali pravidla. Při činnosti 

vázané nedodržování pravidel zvnějšku se dítě unaví dříve než při hře, kde si dítě určuje 

vlastní pravidla, avšak jsou volnější. V takovéto volné aktivitě se dítě mnohem lépe 

regeneruje a odreagovává. Některé volné hry jsou vhodnější, některé méně. Rodiče by měli 

nechat výběr na dítěti a zasáhnout pouze v případě totální jednostrannosti. Je na rodičích, aby 

své dítě podněcovali i k dalším aktivitám, avšak neurčovali přísná pravidla. 

 

Podle Mertina by rodiče měli pomáhat s domácí přípravou do školy na počátku školní 

docházky, kdy dohlédnou na rozvoj učebních technik a podpoří efektivní postupy. Je dobré 

vypomoci i v pozdější době, kdy dítě přechází na druhý stupeň nebo do jiné školy. Hodně dětí 

má problémy přizpůsobit se změněným požadavkům a s pomocí rodičů děti mohou nové 
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nároky lépe zvládnout. V případě, že dítě potřebuje pracovat více, s pomocí rodičů může za 

stejnou dobu zvládnout více učební látky. Při společném učení rodiče lépe porozumí, ve které 

oblasti má dítě slabá místa a v čem by se mělo intenzivněji procvičovat. Starší žáci by měli 

učení zvládat již sami a rodiče nabízet pomoc jen v případě, že dítě potřebuje v některé oblasti 

učení více zabrat. V situaci, kdy dítě samo požádá o pomoc, rodiče mu ji nemají odmítnout. 

Pokud nastanou vzdělávací problémy v učení nebo v chování, je vhodné toto řešit ve 

spolupráci s učitelem. Učitel může pomoci díky svému pedagogickému vzdělání a poskytnout 

specifické informace jak lépe dítěti pomáhat a předcházet či zvládat výukové i výchovné 

problémy dítěte. Je třeba vždy udělat rozbor toho, v čem se dítěti nedaří a nestačí jen obecné 

vyjádření učitele, že dítěti nic nejde. Je třeba popsat konkrétní oblasti problému. Rodiče by se 

měli poradit i s jinými učiteli, kteří dítě vyučují a zjistit jejich názory a případné kroky 

k napravení. V domácí přípravě tak mohou pomoci přiměřeně zvýšené dávky učení. Někdy 

dochází k výraznému zlepšení pravidelná příprava doma a dočasné doučování ve škole. Nutná 

je podpora a konkrétní pomoc dítěti od dospělých. Učitel musí sdělit srozumitelné požadavky, 

protože jinak může hrozit nebezpečí, že dítě se začne učit něco jiného než je třeba.   

 

Metrtin dále poukazuje na to, že i nadané děti mohou mít ve škole někdy problémy. 

Některé děti jsou výrazně lepší v jedné oblasti, některé jsou všestranně nadané a jedná se dle 

Gardnera (2001) o mnohočetnou inteligenci. Pokud rodiče chtějí vědět, zda je jejich nadané, 

mohou se orientovat podle jednoduché statistické jedinečnosti, jak uvádí Mertin. V případě, 

že dítě podává školní výkony na úrovni jednoho až dvou procent nejlepších spolužáků, mohou 

rodiče uvažovat, zda nechat dítě vzdělávat společně s ostatními spolužáky, nebo vybrat školu 

pro nadané žáky. Současná škola podle Rámcového vzdělávacího programu s nadanými žáky 

počítá, avšak záleží na představě rodičů, zda škola plně uspokojuje kognitivní potřeby dítěte. 

Učitelé si uvědomují různorodé zvláštnosti nadaného žáka, například že v konkrétní oblasti 

zná mnohem více než ostatní děti, v jiné je třeba opožděný. V takovémto případě není nutné 

vyhýbat se běžné škole. Mertin souhlasí s tím, že rodiče však mohou usilovat o speciální 

vzdělávání.  

 

Fázi středního školního věku, který je pro tuto diplomovou práci stěžejní, Vágnerová 

(2012) popisuje jako fázi s méně nápadnými změnami, které jsou přípravou na fázi dospívání.  

Dítě si vybudovává určitou pozici mezi spolužáky, která předurčuje jeho sociální postavení 
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v budoucím vývoji. Piaget označil kognitivní vývoj dítěte ve věku 7 – 11 let jako fázi 

konkrétních logických operací. Erikson, který popisuje osm věků člověka, kde každé stadium 

vidí jako konflikt dvou tendencí a další vývoj závisí na vyřešení daného konfliktu. Přechod 

mezi fázemi neprobíhá vždy plynule a někdy dochází k napětí mezi starou a novou fází, po 

niž jedinec není ještě úplně zralý nebo na ni není ještě připravený a vzniká tzv. vývojová krize 

(infantilní chování). Jako senzitivní fázi označuje Erikson časový úsek, kdy je jedinec 

citlivější k podnětům, které jsou pro něj důležité v dané vývojové fázi. Věk 6 – 12 let Erikson 

označil jako fázi snaživosti proti pocitu méněcennosti.  

 

Langmeier, Krejčířová (2006) upozorňují na vliv učitele, který může ovlivnit žákovo 

sebevědomí tím, jak ho bude hodnotit. V případě, že učitel používá kladné hodnocení, upevní 

tím žákovo sebevědomí. Naopak ponižováním nebo zdůrazňováním nedostatků může vyvolat 

pocity méněcennosti.  Kladná vazba na učitele posiluje u dítěte pocit bezpečí a jistoty. 

Motivace k plnění norem, kdy dítě musí potlačit individuální potřeby, zůstává emocionální a 

je závislá na  osobním vztahu dítěte k učiteli (Vágnerová 2012). 

 

 Krejčová, Kargerová (2003, s. 134) uvádějí důležitost schopnosti sebehodnocení, která 

vede „k větší samostatnosti a nezávislosti dítěte na osobě učitele, dává mu šanci uvědomit si 

vlastní kvality, silné i slabé stránky, poskytuje prostor pro vytváření reálného obrazu 

(sebeobrazu) o sobě samém“. Podle Vágnerové (2012) u dětí ve věku mezi 9 – 10 lety začíná 

měnit přátelství, děti si už nekladou takový důraz na společné aktivity, ale upřednostňují 

vzájemné porozumění a na společné prožitky. V této době se mění také postoj k soupeření a 

kooperaci. Soutěživost většina dětí nevnímá jako negativní vlastnost v případě, že je 

soupeření přiměřené a jsou přesně stanovená pravidla. Děti v tomto věku také kladou důraz na 

spravedlnost a respektování pravidel.  

 

Další změna je v pohledu dítěte na osobnost učitele, kdy přibývají kritické výhrady, ale 

zároveň se může stát učitel vzorem a přispět k zájmu dítěte o učení nebo probudit v dítěti 

určitý zájem, ať už je to některý školní předmět, kreativní činnost, sport apod.  

 

Vágnerová (2012) zdůrazňuje význam hodnocení rodiny, které je nejvýznamnější, avšak 

je většinou méně kritické a více emocionální na rozdíl od hodnocení ve škole a v dětské 
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skupině, které bývá kritičtější a někdy i výrazně tvrdší. Oproti tomu hodnocení ve škole je 

kritičtější a bývá také tvrdší. To platí i pro hodnocení dětskou skupinou. Dítě v tomto období 

potřebuje dosáhnout určitého společenského uznání, potřebuje akceptaci a ocenění od 

druhých. Narůstá potřeba ověření si svých schopností a možností a stává se z dlouhodobé 

perspektivy základem pro sebehodnocení. Vlastní pocity zátěže jsou užitečné, protože u dítěte 

stimuluje rozvoj strategií a učí dítě se s vzniklými problémy vyrovnávat. U dítěte vzniká 

potřeba citové jistoty od dospělých jako důkaz emočního přijetí, a zároveň potřeba kladného 

hodnocení posiluje úspěch a sebedůvěru.  

 

2.2.6.1 Naučená bezmocnost 

 

Dílčím faktorem, který se může projevit ve stylu výchovy a negativně ovlivnit vývoj dítěte 

je tzv. naučená bezmocnost. Podle Martina E. P. Seligmana je naučená bezmocnost 

subjektivní a obvykle nesprávné přesvědčení, že vlastní úspěch není závislý na míře vlastního 

snažení, vzniká nízká sebedůvěra a beznaděj, v důsledku špatně interpretovaných minulých 

negativních zkušeností. 

 

Mertin (2011) vysvětluje naučenou bezmocnost jako stav, kdy dítě pociťuje, že nemůže 

vlastní činností ovlivnit svůj život. Taková situace může nastat například u dítěte poruchou 

učení nebo chování. Dítě dostává zpětnou vazbu od svého okolí, že potíže, které jsou 

způsobeny poruchou, jsou dědičné nebo je problém v nervové soustavě. Dítě za to není 

trestáno, ale na vylepšení učení však musí pracovat. Ve srovnávání s ostatními spolužáky 

však nedochází k výraznému zlepšení, dítě je neustále mezi posledními. Ve školském 

systému, který je založen na neustálém srovnávání každého žáka, jde o značně vlivnou 

zpětnou vazbu. Mertin upozorňuje, že podle výzkumů je dítě značně ovlivněno faktickým 

výkonem a následném srovnání se spolužáky i přes velkou snahu rodičů, kteří dítě neustále 

povzbuzují. Pokud je výsledek snahy dítěte stále stejný bez ohledu na to, jestli se snaží nebo 

ne, odevzdá se do „vůle osudu“. Velmi podobná situace se vyskytuje i u problémů 

s chováním. Dítě se snaží být hodné, avšak jeho nesoustředěnost a impulzivita mají za 

následek další přestupky proti pravidlům chování. V případě, že taková situace stále opakuje, 

dítě přestává o změnu usilovat.  
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2.2.7 Tresty 

 

Z psychologického hlediska je trest to, co dítě jako trest prožívá, nikoliv to, co si 

vychovatel jako trest pro dítě vymyslel. Dítě prožívá nepříjemný, ponižující, zahanbující 

pocit, kterého se chce co nejdříve zbavit a tomuto pocitu se v budoucnosti vyhnout Matějček 

(2015).  

 

Matějček se zamýšlí nad výchovnými prostředky v rodině a rozpracovává ve své knize Po 

dobrém či po zlém smysl odměn a trestů při uplatňování výchovy dětí. Zdůrazňuje nutnost 

poznání podmínek, za jakých se výchova děje. Odměny a tresty Matějček nevidí pouze jako 

okamžité řešení pro zastavení určitého nevhodného chování a povzbuzení vhodného, ale 

význam odměn a trestů spatřuje jako prostředky, které přispívají k utváření trvalejších postojů 

k mravním normám, zásadám a ideálům. Má-li být trest výchovně užitečný, musí být vnímán 

dítětem jako spravedlivý. Vnímání spravedlnosti dítětem se během jeho života vyvíjí a 

nabývá na obsahu a ovlivňuje jeho mravní vývoj. Jak dítě dospívá, začíná být schopno vlastní 

sebereflexe a introspekce. Uvědomuje si vztahy mezi svým prožíváním a jednáním a dokáže 

se empaticky vcítit do druhých lidí. Vzájemná úcta a citová atmosféra v rodině má vliv na 

výběr výchovných prostředků. V rodinách, kde nefunguje vzájemné porozumění, může 

vzniknout nebezpečí narušení mravního vývoje dítěte. „Trest může špatné chování jen zastavit 

– odměna ale buduje to správné.“(Matějček, 2015, s. 34). Podle Matějčka trest nenaučí, co je 

správné a dítě utlumuje. Dítě ze strachu z trestu často nedosahuje žádaných výsledků 

například ve škole, přestože má vysokou inteligenci Matějček doporučuje tak v nápravné 

práci s dětmi nahradit systém donucovacích prostředků a trestů systémem povzbuzovacích 

prostředků. 

 Děti, které jsou vychovávané tresty a hrozbami mívají špatné mínění, jak o sobě, tak i o 

svém okolí. Občas se můžeme setkat s fenoménem ztotožnění se s agresorem, jak jej nazvala 

hlubinná psychologie. Dítě předpokládá, že pokud bude k ostatním stejně surové, jako byli 

jeho vychovatelé vůči němu, bude bráno jako silné a nikdo si na ně nedovolí. Často takové 

děti bývají původci šikany (Jedlička in Vališová, Kasíková, 2011).  

 

Dalším způsobem výchovy, které se v rodinách vyskytují, jsou fyzické tresty. Fyzické 

tresty, představují jasné šikanování či týrání dítěte. Z tohoto důvodu nejsou fyzické tresty 
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vhodným výchovným prostředkem a násilí vůči dítěti je neobhajitelný represivní prostředek. 

Závažnou formou násilí ze strany dospělých vůči dětem může mít i o mnoho jemnější formu, 

avšak podobně zničující následky pro dítě. Jedná se o odpírání lásky dítěti, trestání ve formě 

nemluvení s dítětem nebo vyvolávání pocitů viny u dítěte (Mertin, 2011).  

 

 

2.3 Učitelství jako povolání a poslání 

2.3.1 Osobnost učitele 

 

Většina učitelů vnímá své povolání jako poslání. Učitel přebírá odpovědnost za hodnoty, 

které žákům předává a formuje osobnost dítěte v edukačním prostředí. Předává kulturní 

dědictví z jedné generace na novou generaci a připravuje ji tak do světa dospělosti. Je to pro 

učitele vnitřní závazek a otázka životní orientace. Učitel by měl být nositelem výchovných 

idejí a žáci by ho měli brát jako silnou osobnost. (Koťa in Vališová, Kasíková a kol., 2011).  

Aby se stal učitel osobností v pravém slova smyslu, musí umět vcítit se do ostatních lidí a 

zvláště dětí. Již ve svém pedagogickém díle John Dewey zdůrazňuje myšlenu podpory růstu 

dítěte. Ve škole by se měl učitel kromě osvojování intelektuálních, praktických znalostí a 

dovedností zabývat i otázkou utváření sociálních vztahů k druhým lidem a ukazovat správnou 

cestu v procesu výchovy k hodnotám socializace a prosociálnímu chování. Základem pro 

úspěšné zvládnutí těchto hodnot výrazně přispívá prosociálně vyladěné sociální klima školy a 

třídy, o což by měl učitel ve své třídě zajisté usilovat. (Lorenzová in Vališová, Kasíková a 

kol., 2011).  

 

Učitelům na základě předepsaného vzdělání a zákonů dává pravomoc ovlivňovat postoje, 

hodnoty a vzorce chování dětí a mladých lidí. Současné teoretické rozbory výzkumy ve 

školské oblasti se často zaměřují na profesionalizace vzdělávání.  Pojetí profese učitele nejde 

zaměřit pouze na oblast profesních znalostí, ale musí se zahrnout i složka znalostí, 

praktických dovedností a postojů. Učitel musí ovládat strategii, jak vyučovat a vychovávat jak 

na teoretické úrovni, tak na praktické úrovni. Podmínky, které se neustále mění v oblasti 

školního vzdělávání, se projevují zvláště změnou role učitel a žák a změnou vzájemných 

vztahů ve výchovně – vzdělávacím procesu. Posiluje se samostatnost a odpovědnost ze strany 
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žáka v průběhu vzdělávání. Učitel tak musí rozvíjet pedagogicko – psychologické 

kompetence, které jsou třeba k řízení práce žáka a ke zvládnutí běžných každodenních 

pedagogických situací ve škole. Učitel již není pouze mentorem a zaujímá roli facilitátora, 

který podporuje žáka v sebevzdělávání a metakognici a učivo nejen vysvětluje, ale učí žáka 

umět pracovat s informacemi a propojovat dřívější vědomosti s nově nabytými. Podle 

Mikšíka (2007) lze psychiku osobnosti učitele chápat jako dynamický, otevřený systém 

spojený s autoregulací. Silou, která pohání vývoj a formování osobnosti je interakce s určitým 

sociálním prostředím v praxi. Významné složky, které jsou třeba ke zvládání učitelské 

profese, jsou psychická odolnost, vhled do problému, psychická flexibilita, schopnost řešit 

náhlé situace, schopnost osvojovat si nové poznatky a zejména sociální empatie a umění 

komunikace. Emocionální inteligence má značný vliv na učitelovo rozhodování i chování.  

 

2.3.2 Typologie učitele 

 

Smyslem typologie není tzv. zaškatulkování učitelů, ale popis schematizování profesní 

charakteristiky učitele a najití optimálního modelu profilu osobnosti. Promítá se zde vztah 

učitele k žákům, jak učitel pojímá vyučování, jaké má postoje apod. Typ učitele může 

demonstrovat jistou charakteristiku, ale většinou není vyhrazen jen jeden určitý typ osobnosti, 

ale může se prolínat ve více typech a tak osobnost učitele nemusí být přesně vyhraněna.  

 

Typologii učitele se věnovalo a věnuje mnoho odborníků. Podle J. Dvořáčka (2005) patří 

k důležitým předpokladům pro kvalitní výkon profese učitele vyrovnanost, emocionální 

zralost, tvořivost, smysl pro spravedlnost a sebereflexe. Podle Henninga a Kellera (1995) jsou 

uváděny typy učitelů z hlediska jejich reakce. Z výzkumů vyplynulo, že pedagogický 

optimismus značně ovlivňuje reakce učitelů a jejich frustrační tolerance v náročných situacích 

ve škole. Čáp (2001) vycházel z typologie K. Lewina a na základě výsledků z experimentu 

zkoumajícího účinky odlišných stylů výchovy dětí ve věku 10 až 11 let stanovil tři typy 

učitelů: autokratický, demokratický a liberální. Další variantou pro určení typu osobnosti 

učitele může vycházet například ze stylu práce učitele nebo podle postupů a přístupů k žákům 

apod. Otázkou typologie učitelů se zabývali například M. Langová a M. Kodým 

v osmdesátých letech 20. století, později S. Kariková aj. Současné typologie učitelů se uvádějí 

např. v pracích J. Vašutové, která považuje tradiční typologie Caselmanna, který 
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charakterizoval dva typy učitelů – logotropa orientovaného na obsah učiva a na paidotropa 

orientovaného hlavně na žáka, jeho výchovu a rozvoj již za překonané vzhledem k učitelským 

rolím, které v současné době nastaly. (Dytrtová, Krhutová, 2009). 

 

2.3.3 Vyučovací styly 

 

Vyučovací styly vycházející z typologie Fenstermachera (2004), můžeme posuzovat podle 

toho, jak učitel chápe vzdělávací a výchovné cíle a jaké vztahy jsou mezi učitelem a žáky. Na 

základě posouzení těchto složek můžeme vyučovací styl rozdělit do tří kategorií: manažer, 

facilitátor a pragmatik. Manažerský styl se projevuje povzbuzováním žáků k učení 

systematicky řízenou organizací a odpovídající zpětnou vazbou. U facilitačního stylu učitele 

je důležité vnímání žákových potřeb a zájmů, je kladen důraz na individualizaci výuky. 

Pragmatický styl se zaměřuje na cíle a dosažení znalostí a jejich aplikaci v praxi. Jsou také 

zdůrazněny výsledky vzdělávání. Je potřeba si uvědomit, že tyto styly bychom měli chápat 

pozitivně, není určeno, že jeden styl je lepší než druhý či třetí. Je na učiteli, který ze stylů si 

zvolí a které styly kombinuje ve svém pojetí vyučování. 

 

Vyučovací styl se utváří během celé pedagogické praxe a pro učitele je typický. 

Pedagogický slovník uvádí, že vyučovací styl je svébytný postup učitele, který učitel 

uplatňuje ve vyučování. Podle Mareše (1998) je vyučovací styl charakterizován pravidelností 

ve způsobu jednání, jako aktivitu, která je pro učitele ucelená a prostupuje různými 

dimenzemi psychiky. Vyučovací styl se utváří během celé pedagogické praxe a pro učitele je 

typický. 

 

2.3.4 Interakční styl učitele 

 

Osobnost učitele se skládá z komplexu složek jako je složka kognitivní, emocionální, 

regulační a adjustační. Tyto složky jsou na sobě nezávislé. Takovýto profil osobnosti se 

ukazuje v reakcích, psychických procesech a stavech je základem pro interakční aktivity 

osobnosti. Podle Golenmana (1997) se emocionální inteligence projevuje jako schopnost 

zpracovávat informace v interakčních sociálních aktivitách dvou oblastí. Jednak to jsou 
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informace z vnitřního prostředí, dále jsou to informace vznikající při kontaktu s druhými 

lidmi. Tento druh inteligence má vliv na rozhodování a chování jedince. Mikšík (2007) uvádí, 

že úspěšnost v sociálních vztazích je třeba rozvíjet v oblasti sebevědomí, vlastní motivací, 

empatií a snahou o aktivní kontakt s druhými lidmi. Využití inteligenčního potencionálu 

k vyřešení náhle vzniklé situace ve škole znamená zachování rozvahy a sebeovládání, 

zhodnocení dané situace a pochopení podstaty problému a analýzu možností řešení situace a 

realizování řešení. Každý učitel má svůj interakční styl podle toho, jakými charakterovými 

vlastnostmi disponuje, jaké má pedagogické dovednosti a jakou používá didaktickou strategii. 

Vlivem narůstající praxe interakční styl nabývá stálou charakteristiku a žáci časem dokážou 

předvídat učitelovu reakci. Jak Gavora (2005) uvádí, v literatuře jsou interakční styly často 

definovány jako dva protikladné styly a to styl autoritativní a demokratický.  

 

Interakční styl učitele nemůžeme však zkoumat odděleně a je třeba zkoumat v rámci 

interakce učitel – žák. 

 

Při zkoumání této problematiky popsali interakční styl učitele Gavora, Mareš a Brok 

(2003) podle modelu Wubbelse, kde aplikovanou metodou výzkumu byl QTI dotazník 

(Questionnaiere on Teacher Interaction). Bylo posuzováno osm dimenzí interakčního stylu 

učitele: 

 

  „ - Učitel organizátor (např. ví o všem, co se ve třídě děje, hodně žáky naučí, 

učivo jasně vysvětluje, udrží pozornost). 

- Učitel pomáhající (např. pomáhá žákům, když potřebují poradit, vytváří 

ve třídě příjemnou atmosféru, je přátelský, žáci mu důvěřují). 

- Učitel chápající (např. je trpělivý, se žáky často diskutuje, chápe 

nedostatky žáků, je tolerantní, dokáže žáky vyslechnout). 

- Učitel, který vede žáky k zodpovědnosti (např. dává žákům rozhodovat o 

věcech týkajících se třídy, žáci mohou ovlivnit jeho rozhodnutí, je velkorysý, 

přijímá omluvu, pokud žák uvede rozumné důvody). 

- Učitel nejistý (např. maskuje, když něco neví, bývá zmatený, často si 

neví rady, je plachý, je snadné ho vyvést z míry). 
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- Učitel nespokojený (např. je podezřívavý, vyhrožuje, myslí si o žácích, 

že toho vědí málo, žáci se mu nemohou ničím zavděčit). 

- Učitel kárající (např. je lehké ho rozčílit, je netrpělivý, má pichlavé 

poznámky, má špatnou náladu, chová se povýšeně). 

- Učitel přísný (např. vyžaduje naprosté soustředění a bezpodmínečnou 

poslušnost, přísně trestá opisování je náročný, tvrdě známkuje.“ 

(Dytrtová, Krhutová, 2009, s. 28, 29) 

 

 

Obrázek 1 Model učitelova interpersonálniho chování v interakci se žáky (in Mareš, 

Gavora; 2004; str. 108) 

 

 

 

Žák měl v dotazníku QTI přiřadit body od 0 – 4 (0 znamená nikdy, 4 znamená vždy) k 

výrokům, které charakterizovaly daného učitele. Za každou dimenzi byl spočten aritmetický 

průměr, což byl základní údaj pro grafické znázornění interakčního stylu učitele, který byl 

žáky posuzován. Výsledky výzkumu ukázaly, že jednotliví učitelé svým interakčním stylem 

nespadají pouze do jedné dimenze, ale naplňují v určité nerovnoměrné míře všechny dimenze 

(Dytrtová, Krhutová, 2009). Tento dotazník je vhodné pravidelně zařazovat učiteli ve třídách, 
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kde učí. Výsledky pak mohou sloužit učiteli jako zpětná vazba a vyhodnotit tak vlastní 

autoevaluaci. 

 

 

2.3.5 Pedagogické dovednosti 

 

Řada autorů se zabývá otázkou, jak můžeme definovat pedagogické dovednosti. Kyriacou 

(1996) popisuje pedagogické dovednosti jako cílené činnosti učitele, které jsou zaměřeny na 

řešení problémů a problémových situací vzniklých ve školním prostředí, jako jsou například 

plánovací dovednosti, vymezení výchovně-vzdělávacích cílů, vhodné zvolení prostředků 

k naplnění cílů apod. Důležitá je též dovednost motivace a aktivizace žáků, zvládnutí kázně 

ve třídě a vytváření pozitivní pracovní atmosféry při vyučování. K dalším dovednostem 

učitele patří objektivní hodnocení výsledků učení žáků, vhodné kladení otázek při výuce, 

znalost pravidel tvorby testů. K základní dovednosti učitele patří sebereflexe, která slouží 

k sebekritickému hodnocení vlastní činnosti v pedagogické praxi. Všechny uvedené 

pedagogické dovednosti na sebe vzájemně navazují, prolínají se a ovlivňují jedna druhou. 

Jako příklad může být uvedena dovednost spojená s diagnostikou výkonu žáků, jak žáci 

reagují, chování a jejich činnosti v průběhu výuky. Toto pak může být východiskem pro 

realizační dovednosti, které se týkají udržení kázně v průběhu vyučování. Do značné míry je 

efektivita práce učitele závislá právě na jeho pedagogických dovednostech. Tyto dovednosti 

učitel získává v konkrétních pedagogických situacích, které sám prožívá. Základem však je 

získání odborných i didaktických, pedagogicko-psychologických a biologicko-sociálních 

základů v rámci teoretické přípravy. Pro budoucího učitele je nezbytné, aby se vyznal ve 

vzdělávacích programech, učivu v těchto programech obsaženém a strategií řízení vyučovací 

jednotky. Tento vědomostní základ a rozhodovací služka je hybným motivem jednání učitele. 

To, jak se bude učitel zdokonalovat ve svých pedagogických dovednostech, závisí na 

zainteresovanosti a motivaci každého učitele. To by mělo vycházet hlavně z uspokojení 

pedagogické činnosti a uvědomění se smyslu této práce (Dytrtová, Krhutová, 2009). 

Jak uvádí Mertin (2011), dobrý učitel jeví velký zájem o vyučovaný předmět a výborně ho 

ovládá. Používá různé způsoby výuky a v různé výchovné přístupy a pružně je používá dle 

charakteru vyučované látky. Jestliže zpozoruje, že žáci ve třídě nedávají pozor, nevyhrožuje 

tresty, ale bezprostředně přizpůsobí styl výuky aktuálním možnostem žáků. Dobrý učitel má 
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správně vytvořené rituály a postupy, které umožňují, aby vyučovací hodina probíhala bez 

nějakého přerušování či zdržování. Umí rychle a efektivně reagovat na vzniklé situace. 

Stanovuje jasná pravidla a vyžaduje jejich dodržování. Stanovuje hranice, které respektuje. 

Má zájem o své žáky, důvěřuje jim, že se látku dokážou naučit a raduje se z jejich úspěchů. 

Má smysl pro humor. Dokáže si udělat legraci sám ze sebe, ale v žádném případě si nedělá 

legraci z dětí. Nepoužívá ani výsměch ani ironii. I dobrý učitel však může být vnímán kladně 

jen některými žáky. Záleží, v jakých rodinných podmínkách dítě vyrůstá. Pokud je dítě zvyklé 

na velmi přísnou výchovu, může se stát, že dítě si pak není jisté v případě liberálního přístupu 

učitele. Podobné je to i s dítětem, kde rodiče vychovávají demokraticky. V takovém případě 

se může stát, že dítě bude mít problém vyrovnat se s učitelem, který je autoritativní. Mertin 

popisuje „dobrého učitele“ jako sebejistého odborníka, který je ochotný diskutovat s rodiči, 

ochotně odpovídá na otázky, které se týkají jeho vzdělávacích postupů a má nejméně tříletou 

pedagogickou praxi. Nezkušený učitel může být někdy necitlivý k žákům, protože žáci 

nesplňují učitelovy odborné představy. Mertin však vidí naději u nezkušených učitelů, že 

pokud ze školství neodejdou a budou dále pokračovat v profesní kariéře pedagoga, nabydou 

nové zkušenosti a v následujících letech se z nich stanou vynikající učitelé.  

 

Podle Mertina (2011) mají rodiče často vliv na to, jak dítě vnímá svého učitele.  V případě 

kritizování pedagoga může dítě nabýt dojmu, že učitel není dobrý a nemusí ho poslouchat. 

Z tohoto důvodu Mertin rodičům radí, aby vždy upozornili dítě na to, že učitele musí 

respektovat.  

 

2.3.6 Profesní kompetence učitele 

 

Ve světové populaci tvoří učitelé 4,5 procenta. Jsou nositeli vzdělanosti. Předávají 

humánní a etické hodnoty, které musí sami přijmout s veškerou odpovědností. Učitelé mají 

silný význam v sociální komunikaci. Zprostředkovávají pochopení mezi kulturami, ale i mezi 

generacemi. Teorie zabývající se učitelskou profesí se posouvají od pojetí chápajícího 

pedagoga jako nadšeného poloprofesionála k modelu otevřeného profesionalismu. Vytvářejí 

se profesní standardy v kategorii kompetencí, které mají odpovídat jak cílům vzdělávání, tak 

funkci školy a práci učitele v reálném školním prostředí (Slavík, Miller, 2012). „Profesní 

standard kvality učitele je chápán jako rámce žádoucích kompetencí a činností v určitých 
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ukazatelích. Popisuje žádoucí stav reálně dosažitelný za podmínky, že bude vytvořena 

systémová podpora učitelů ve zvyšování kvality jejich práce.“ (Slavík, Miller, 2012, s. 106). 

„Kompetence je chápána jako excelentní způsobilost. Vyjadřuje komplex znalostí, dovedností, 

postojů a zkušeností, které jsou cílovými kategoriemi profese učitele v měnící se škole. 

K jejich základním charakteristikám patří, že musí být rozvoje schopné, variabilní a flexibilní. 

Učitel je získává a rozvíjí v průběhu celé své profesní dráhy včetně etapy přípravného 

vzdělávání.“ (Slavík, Miller, 2012, s. 107). 

 

Mnoho autorů se již zabývalo popsáním profesních kompetencí učitele jako např. Pařízek 

(1998), Švec (1999), Průcha (2002), Janík (2006) a další. Jedním z nejpropracovanějších 

modelů profesních kompetencí je popis Vašutové (2004). Na základě tohoto modelu vytvořila 

Vašutová profesní standardy vycházející ze současných funkcí školy a vzdělávacích cílů 

deklarovaných v koncepci čtyř pilířů vzdělávání a výchovy ve zprávě Evropské komise 

s názvem Vzdělávání pro 21. století. Vašutová formuluje sedm kompetencí k profesi učitele: 

“předmětová/oborová, didaktická a psychodidaktická, pedagogická, diagnostická a 

intervenční, sociální, psychosociální a komunikativní, manažerská a normativní, profesně a 

osobnostně kultivující.“ (Dytrtová, Krhutová 2009, s. 52, 53).  

 

Valenta (in Vališová, Kasíková, 2011) zmiňuje možnosti komplexního rozvoje v oblasti 

osobního vzdělávání a vlastních předpokladů. Učitel by měl být schopen změny jak sebe 

samého, tak pracovních postupů apod. Měl by být tolerantní a zvládat témata osobnostního, 

sociálního a etického rozvoje, rozlišit agresivní chování od asertivního, být vzorem 

prosociálního chování a pozitivní komunikace, měl by být schopen umět převést teorii do 

praxe. 

 

2.3.7 Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí a u rodičů 

 

Pojem vyhoření byl poprvé použitý v 70. letech 20. století Freudengergerem a Maslachem. 

Přesná definice tzv. burn-outu však není podle různých autorů zcela jednotná. Podle 

Poschkampa (2013, s. 11) je vyhoření „proces extrémního emočního a fyzického vyčerpání se 

současným cynickým, distancovaným postojem a sníženým výkonem jako následkem chronické 

emoční a mezilidské zátěže při intenzivním nasazení pro jiné lidi.“ 
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2.3.7.1 Syndrom vyhoření u pedagogů 

 

K syndromu vyhoření dochází zvláště v profesích, kde se člověk dostává do kontaktu s 

jinými osobami, které jsou často na něm závislé. Takováto forma kontaktu, kde je vysoká 

emocionální zátěž, je charakteristická pro lidi zaměstnané v oborech souvisejících 

s pedagogickou činností. Jednou z nejvíce ohrožených skupin v tak zvaných pomáhajících 

profesích jsou právě učitelé. Podle Poschkampa (2013) lze pokročilý stav vyhoření 

identifikovat u 86 procent učitelů, kteří se rozhodli svoji profesi ukončit ze zdravotních 

důvodů. Příčinou jsou neustálé změny a stále se zvyšující nároky v pracovní oblasti.  

 

Jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují vznik syndromu vyhoření, jsou osobnostní 

postoje, normy a hodnoty, které podstatně ovlivňují chování a prožívání v profesním životě. 

Poschkamp uvádí symptomy vyhoření z hlediska osobnosti tak, že člověk rezignuje při 

neúspěchu, má na sebe vysoké požadavky, nedokáže se distancovat od problémů v práci a 

„nosí si je domů“. V pomáhajících profesích člověk má velkou ochotu vydat se a zároveň se 

zcela vyčerpat. Často chybí úspěch v zaměstnání, avšak úspěch značí pro danou osobu 

dosažení přehnaně vytyčených cílů. Pro tyto jedince znamená jejich profese více poslání než 

práci. Ze začátku mají velké nadšení a silnou víru, že svým pedagogickým působením dělají 

hodně dobrého. Velké přesvědčení o jejich možnostech vlivu vedou často k přehnanému 

očekávání, které je spojeno i s neadekvátním očekáváním odměny, například značné 

pozornosti či pochvaly. Pokud se toto nedostaví, člověk reaguje ještě s větším nasazením. 

Opakovaně však přichází zklamání a může tak vzniknout pocit selhávání a bezcennosti. 

Kromě vysvětlení připisující původ vyhoření jistým osobnostním vlastnostem jsou další 

příčinou sociální a pracovní podmínky. Pedagogové velmi akcentují jistou vztahovou 

strukturu k žákům a rodičům. Tato vztahová struktura se vyznačuje emocionálním vztahovým 

kontextem a zároveň očekáváním odborných znalostí a vlastního zájmu o fyzické a psychické 

problémy žáků a popř. jeho rodičů. Velmi zatěžujícím faktorem je v současné době menší 

společenské uznání, popřípadě nízká mzda přes vysoké očekávání pracovního výkonu 

pedagoga. Dalším rizikovým faktorem je vysoký počet žáků ve třídách, nedostatečné 

personální zabezpečení, navyšující se úkoly, např. tvorba učebních plánů, tvorba vzdělávací 
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dokumentace apod. To vše tvoří provázaný mechanismus, kde může začít pomalým tempem 

proces vyhoření.  

 

Proces vyhoření se projevuje několika různými obtížemi. Dle Poschkampa patří k nim 

fyzická, kognitivní, emoční úroveň a úroveň chování. Do fyzické úrovně řadíme ztrátu 

energie, vyčerpání, oslabení imunitního systému. Často si člověk stěžuje na problémy se 

zažíváním, na bolesti hlavy, ztuhlé šíjové svalstvo. Kognitivní úroveň se vyznačuje slabou 

koncentrací a špatnou pamětí, nepřesností, neschopností řádně plnit komplexní úkoly. Do 

emoční úrovně zařazujeme pocity přetížení, negativní postoj vůči žákům a rodičům, sníženou 

sebeúctu, deprese, pocity zoufalství, bezmoci a zbytečnosti. Ve vážných případech se objevují 

i sebevražedné sklony. Do úrovně chování patří ztráta původního nadšení, cynismus, objevují 

se konflikty s v zaměstnání i v soukromí, zvyšuje se agrese, snaha o izolaci a vyhýbání se 

kontaktu s kolegy, žáky i rodiči. V pokročilejším stádiu vyhoření se objevuje zvýšená 

konzumace alkoholu příp. drog.  

 

Jak uvádí Poschkamp, vyhoření se neobjevuje znenadání, ale je to plíživý, pomalý proces. 

Nejprve sílící symptomy lidé nedávají do spojitosti s jasnou příčinou. Pedagog situaci hodnotí 

jako období vyčerpání a věří, že opět tato únava pomine. Probíhající fáze však nezmizí, ale 

zrychlí se a vyústí do dalšího hlubšího vyčerpání. Pokud se podaří léčba a člověk se vyléčí, 

není jistota, že se mu syndrom vyhoření nevrátí, pokud nezmění základní způsoby chování a 

své postoje, které vyhoření napomohly. Ne vždy však proces vyhoření proběhne až do 

konečné fáze. Změna pracoviště či pracovní náplně nebo změna zatěžujícího faktoru může 

průběh procesu přerušit. V odborné literatuře se různí názory na počet fází syndromu 

vyhoření. Někteří odborníci zmiňují fáze čtyři, jiní dokonce fází dvanáct. Není důležité přesně 

stanovit počet, ale uvědomit si, že je to proměnlivý proces, kde vnitřní postoje a reakce 

navazují na vnější požadavky a vzájemně na sebe působí. 

 

Se syndromem vyhoření úzce souvisí stres, který má vliv na zdraví jak fyzické tak 

psychické. Také depresivní nálady blízce souvisejí s vyhořením. Avšak deprese z vyčerpání či 

neurotická deprese vzniká na základě situací mimo profesní kontext, vyhoření je procesem, 

který je jednoznačně spojován s výkonem profese (Poschkamp 2013). Podle Freudengergera 
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jsou ženy ohroženy vyhořením ve větší míře vzhledem k dvojnásobné zátěži při pracovních a 

rodinných povinností. 

Vyhoření má značný vliv na mezilidské soužití. Učitelé si často stěžují, že jsou na řešení 

situací sami, přestože jsou při své profesi obklopeni mnoha kolegy. Důležitá je tedy sociální 

podpora. Každý člověk žije ve vlastní sociální síti, která představuje zdroj pro podporu 

v případě potřeby. Tato síť se skládá nejen z kolegů v zaměstnání, ale i přátel, známých nebo 

rodinných příslušníků. V případě sociální podpory hraje rodina nezastupitelné postavení. 

Jedná se o skupinu osob, které o sebe navzájem pečují a zajišťují si jak materiální tak citovou 

pomoc, která je velmi důležitá v období krize a v době neobvyklých okolností. Rodina 

umožňuje načerpat nové síly, kde členové rodiny znají zvláštní potřeby jednotlivců a dokážou 

jim věnovat pozornost a respekt (Maroon, 2012). Sociální podpora může včas pomoci a 

zachytit zátěž či následky zátěže. Tím se může zabránit vzniku vyhoření nebo ho alespoň 

zpomalit. Sociální podpora však může mít i negativní důsledky. Člověk, který potřebuje 

pomoc ostatních, se může cítit závislý a může se u něj objevit pocit studu. Většinou je však 

sociální podpora užitečná a umožňuje zvládnutí pracovní zátěže, zatímco pokud k takovéto 

pomoci nedojde, může to mít neblahý dopad na vznik vyhoření (Poschkamp 2013).  

 

Syndromem vyhoření často trpí učitelé, kteří si v mladém věku vybrali tuto profesi 

z mladického idealismu a neměli přesnou představu, co přesně obnáší role pedagoga. Existují 

také pedagogové, kteří až do důchodového věku vykonávají svou profesi s nadšením a necítí 

se vyčerpaní či dokonce vyhořelí. Takoví jedinci nepodléhají rezignaci a dokážou si 

s problémy ve škole poradit profesionálně. Jiní učitelé, kteří jsou postiženi syndromem 

vyhoření, poznají správnou chvíli, kdy je potřeba vyhledat odbornou pomoc. Vztah mezi 

charakterem vztahů v rodině a syndromem vyhoření je v reálném životě ovlivňováno mnoha 

zjevnými i skrytými proměnnými, kde hraje důležitou roli struktura osobnosti, kterou do 

velké míry určují vrozené rysy. Důležitým faktorem je kromě výše zmíněného též motivační 

struktura osobnosti, kde mohou hrát roli nevědomé motivy, potlačené konflikty z minulosti, 

naučená obrana apod. Syndrom vyhoření je vždy vnímán jako špatná zkušenost, avšak pokud 

se rozpozná včas, dají se omezit škody. Takováto zkušenost může ukázat směr, jak má vnímat 

člověk sám sebe a jaká rozhodnutí a jaké změny je třeba učinit ve svém životě (Maroon, 

2012).  
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Pedagogové mají značný vliv na děti a jejich rozvoj. Ve škole tráví s dětmi o mnoho více 

času než jejich rodiče. Učitelé pracují pod neustálým psychickým tlakem. Ve vzdělávacím 

prostředí je však základním požadavkem mít psychicky vyrovnané učitele. Podle profesora 

Stanfordské univerzity Hanusheka je na většině škol několik učitelů, kterým jejich práce 

nepůsobí radost. Jsou to přímo učitelé se syndromem vyhoření či se k tomuto stavu blíží. U 

nich Hanushek spatřuje značné riziko negativního přenosu na žáky. V takovém případě 

mohou mít učitelé na děti demotivující vliv nebo u nich vyvolat psychické problémy 

s dlouhodobými následky. Hanushek zjistil, že se školy snaží s takovými učiteli rozvázat 

pracovní poměr, místo aby zde byla snaha učitelům pomoci. Pro společnost je tak nejlepší 

cestou snažit se zabránit tomu, aby se pedagogové do takovéto situace nedostali. 

 

Ve většině případů jsou učitelé zároveň i rodiči. V případě vyhoření nenesou důsledky jen 

žáci, ale zároveň se syndrom vyhoření projeví i v rodinném životě. Podle Hoskovcové rodič - 

učitel reaguje podrážděně či naopak až lhostejně. Dítě pak nerozumí příčinám takového 

chování rodiče a je zmatený. Rodič může být velmi zaneprázdněn vlastními pocity, že 

přestane vnímat potřeby vlastního dítěte. Vyhořelý učitel se netěší do práce, ráno při odchodu 

prožívá úzkost a je nepříjemně naladěný. Taková nálada se pak přenáší i na dítě, které se také 

chystá do školy. Může se stát, že dobře fungující rodina zůstává prostorem, kde je učitel 

postižený vyhořením naopak rád, a nechce opouštět rodinu kvůli odchodu do práce. 

Paradoxně pak nastává situace, že rodina vnímá svého vyhořelého člena jako veselého, 

spokojeného, a pouze když se blíží po víkendu čas návratu do zaměstnání, jeho nálada se 

výrazně změní. Syndrom vyhoření u člena rodiny je vždy pro rodinu velká zátěž. Důležitým 

faktorem je, jak funguje rodina jako celek. Tato negativní zkušenost může rodinu nakonec 

posílit a děti mohou získat vzor toho, jak řešit danou situaci a jak změnit životní styl k 

lepšímu. Vyhoření člena rodiny se také může stát devastující, nejen pro děti, ale i pro celou 

rodinu. 

 

2.3.7.2 Syndrom vyhoření u rodičů 

 

Jak je výše popsáno, o syndromu vyhoření hovoříme hlavně u pomáhajících profesí. Podle 

Mertina (2011) však mohou vyhořet také rodiče ve vztahu ke svému dítěti. Rodičovství je 
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velmi náročné, ale většina rodičů cítí silné uspokojení z pokroků dítěte a tím jsou 

kompenzovány náročné a stresové situace, které rodičovství přináší. Pokud však k syndromu 

vyhoření u rodičů dojde, projeví se ztrátou důvěry ve vlastní schopnosti a ztrátou pocitu 

smysluplnosti vlastní výchovy. Pokud je dítě úspěšné a přináší rodičům pozitivní zpětnou 

vazbu, k vyhoření nedochází. Je důležité, aby rodiče mohli nabrat sílu a již z preventivních 

důvodů je třeba děti postupně učit zabavit se na nějaký čas samy. Problém nastane, když není 

dítě úspěšné či pokud se nedaří dosáhnout očekávaný výsledek. Dlouhodobé a opakující se 

osobní investice do péče o dítě, které nevedou k výraznějším výsledkům, může u rodičů 

způsobit vyčerpání jejich sil. Každý neúspěch vyvolá v rodiči pocity, že je třeba ještě více 

zabrat, ale po určité době rodič na výchovné působení začne rezignovat. Častější je toto riziko 

rezignace na začátku vývoje dítěte, když nepřijdou očekávané výsledky. Podstatným 

nežádoucím faktorem je často to, že rodič si od některého dítěte vůbec neodpočine a musí se 

mu neustále věnovat. Takováto situace nastává zvláště v případě, kdy je rodič bez partnera a 

na výchovu je úplně sám, často jsou to matky samoživitelky. 

Větší riziko vnímá Mertin v rodinách, kde se vyskytuje dlouhodobě nějaký problém, 

zdravotní postižení, nedostatečné intelektové vybavení nebo specifické poruchy učení. Rodiče 

jsou tak při běžném provozu bez rezerv a nastane-li mimořádná situace, dochází ke zhroucení 

celého systému v rodině. Jako prevence může sloužit zapojení do výchovy programově více 

osob, například prarodiče nebo známí, tak aby matka či otec měli možnost věnovat se chvíli 

jiným aktivitám, než jsou domácí záležitosti. Důležité je nepřerušit úplně kontakty 

s kamarády, neuzavřít se do sebe a setkávat se i s jinými rodiči, kteří mají děti s podobnými 

problémy. Matky samoživitelky by měly dítě více zapojovat do chodu domácnosti, než je 

zvykem v úplných rodinách. Pro duševní zdraví je nedílnou součástí také humor, který odvádí 

pozornost na neúspěchy, nedostatky a prohry. 

 

 Syndrom vyhoření je dlouhodobý proces. Neexistuje stoprocentní pravidlo pro 

prevenci zotavení, ale existuje řada opatření, která pomůžou riziko tohoto syndromu zmenšit a 

pomoci se zotavit. Prevence a léčba syndromu vyhoření je dlouhodobá a potřebuje 

příležitostnou kontrolu a doladění (Poschkamp, 2013).   
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3 Empirická část  

3.1 Předmět a cíle výzkumného šetření  

 

Předmětem výzkumného šetření je porovnání stylů výchovy v rodinách s pedagogickým 

vzděláním a v rodinách s jiným vzděláním.  Cílem diplomové práce je také popsat a 

prozkoumat, do jaké míry se ve vybraných rodinách promítá pedagogické vzdělání či 

pedagogická praxe rodičů do výchovy vlastních dětí a zda má výchova dětí rodiči pedagogy 

svá specifika.  Práce současně zhodnotí, jestli zkušenosti s výchovou vlastních dětí ovlivňují 

pedagoga při výchovném působení ve škole na žáky.  

 

Jednotlivé výchovné styly mají své specifické znaky, podle nichž přistupují rodiče k 

výchově dětí. Získané informace z navrhovaného výzkumu mohou obohatit znalost 

problematiky výchovy ve vztahu k vlastním dětem a k žákům při  pedagogické činnosti.  

Výsledky výzkumu také mohou podat důležité informace o tom, zda pedagogové používají 

teoretické znalosti z oboru pedagogiky a umí je aplikovat při výchově  dětí, ať už ve škole 

nebo doma u svých dětí.    

 

Základní výzkumná otázka: 

 Jaké styly výchovy používají rodiče pedagogové a rodiče s jiným vzděláním 

než pedagogickým u svých dětí, které jsou ve 3. až 5. ročníku základní školy? 

 

Dílčí otázky:  

 Používají rodiče pedagogové stejné výchovné metody/přístupy na své děti 

doma jako na děti ve škole? 

 Jsou cíle výchovy rodičů pedagogů odlišné od rodičů s jiným vzděláním než 

pedagogickým? 

 Pokud se v zaměstnání objeví tzv. syndrom vyhoření, jaké důsledky to může 

přinést ve výchově vlastních dětí?     

 Přináší pedagogická praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 
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 Jaká pozitiva a negativa spatřují děti v tom, že jejich rodič je učitel? 

 

3.2 Stanovení výzkumných otázek  

 
Základní výzkumná otázka:  

 Jaké styly výchovy používají rodiče pedagogové a rodiče s jiným vzděláním 

než pedagogickým u svých dětí, které jsou ve 3. až 5. ročníku základní školy? 

 

Dílčí otázky: 

 Jaké výchovné metody a prostředky rodiče používají? 

Pro stanovení této výzkumné otázky vycházím z teoretických údajů, že rodina je 

základním prostředím, kde se dítě poprvé setkává s metodami a prostředky, které rodiče 

uplatňují při jeho výchově.  Tyto výchovné metody a prostředky mají rozličný charakter a 

ovlivňují dítě různým způsobem.  Každý rodič používá svůj specifický způsob výchovy, který 

často vychází z jeho vlastních zkušeností, jak ho vychovávali jeho vlastní rodiče. Způsoby 

výchovy jako je například vysvětlování, přesvědčování, napomínání, požadavky a jejich 

kontrola plnění, tresty a odměny apod. mohou být účinné nebo naopak vést k opačnému 

výsledku výchovného cíle a tak působit na vývoj osobnosti dítěte.  

 

 Používají rodiče pedagogové stejné výchovné metody/přístupy na své děti 

doma jako na děti ve škole? 

Výsledek na tuto otázku by mohl ukázat, zda je přístup pedagoga u vyučovaných dětí ve 

škole rozdílný od výchovy vlastních dětí nebo naopak může vyplynout, že používané 

výchovné metody jsou si velmi podobné, tedy že pedagog používá stejný přístup a nečiní 

v podstatě žádné velké rozdíly.    

 

  Přináší pedagogická praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 

Profese pedagoga je velmi náročná a specifická. Praxe přináší mnoho zkušeností, které 

by měly pomáhat i při výchově vlastních dětí. Nelze ale ani vyloučit, že psychická náročnost 

této profese se může i negativně odrážet a působit v rodinném prostředí při výchově 
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vlastních dětí. Získané informace k této otázce nám tak mohou přinést zajímavé poznatky. 

S tímto může souviset i další dílčí otázka, týkající se tzv. syndromu vyhoření.  

 Pokud se v zaměstnání objeví tzv. syndrom vyhoření, jaké důsledky to může 

přinést ve výchově vlastních dětí?     

3.3 Popis výzkumného vzorku a etická stránka  

 

Výzkumný vzorek tvořil deset dospělých respondentů a deset dětí. Vybrala jsem pět žen, 

které mají vysokoškolské pedagogické vzdělání a pět žen, které mají jiné vysokoškolské 

vzdělání. Všechny ženy jsou matkami dětí ve věku 9 – 12 let. K výběru respondentů (dále jen 

respondentek) jsem si určila několik kritérií. Prvním kritériem bylo dosažené vysokoškolské 

vzdělání. Druhým kritériem byl výběr podle pohlaví. Výběr byl zúžen pouze na ženy 

vzhledem k tomu, že muži mohou mít na rozdíl od žen trochu jiný náhled na výchovu.  

Zároveň jsem byla limitována výběrem pedagogů z důvodu značné feminizace ve školství. 

Třetím kritériem byl věk žáků, které respondentky pedagožky učí, tak aby přibližně souhlasil 

s věkem jejich vlastních dětí. 

 

U dětských respondentů bylo mým kritériem pouze věk 9 – 12 let. V případě, že 

respondentky mají více dětí, dotazník byl dát dítěti ve výše požadovaném věku. Všechny děti 

pocházejí z úplných rodin. Věk matek se pohybuje v rozmezí 35 – 44 let. Všichni účastníci 

výzkumu bydlí v Praze a jejím okolí. 

 

Všichni účastníci výzkumu včetně dětí byli seznámeni s povahou a všemi důsledky své 

účasti na výzkumu. Pro dodržení důvěrnosti v otázce ochrany soukromí účastníků nebyly 

zveřejněny žádná data, která umožňují čtenáři respondentky a jejich děti identifikovat. 

Všechny rodiče (matku i otce) jsem požádala o souhlas s využitím dotazníku určený pro jejich 

děti. Děti, které byly pro účely výzkumu vybrány, mají s rodiči stabilní vztahy, aby byla z 

výzkumu vyloučena emoční nestabilita dětí, což by mohlo ovlivnit jejich výpovědi. Některé 

respondentky znám osobně, další respondentky mi byly doporučeny prostřednictvím kolegů a 

přátel. Základní údaje o respondentech jsou zobrazeny v tabulce č. 2. 
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Respondentky 
Věk 

respondentky 

Počet 

dětí 

Pohlaví dítěte - 

respondenta 
Věk dítěte 

Vysokoškolské 

vzdělání 

paní V 42 2 dívka 11 pedagogické 

paní J 39 2 dívka 11 pedagogické 

paní O 43 1 chlapec 10 pedagogické 

paní Z 38 2 dívka 11 pedagogické 

paní R 38 2 chlapec 10 pedagogické 

paní T 39 3 dívka 11 psychologické 

paní I 35 4 dívka 10 ekonomické 

paní M 44 1 dívka 11 ekonomické 

paní H 42 1 chlapec 12 přírodovědné 

paní P 43 1 dívka 9 právnické 

Tabulka 2 Základní údaje o respondentech 

 

 

3.4 Popis použitých metod a technik 

 

Jako výzkumnou metodu jsem pro zjištění výchovných stylů zvolila kombinaci dvou 

forem dotazníků. První dotazník s 20 otázkami se týká výchovných stylů podle Kurta Zadeka 

Lewina, který charakterizoval tři výlučné výchovné styly -  autoritářský, liberální a 

demokratický. Tento model jsem si zvolila vzhledem k tomu, že se jedná o styly, které jsou 

jasné a srozumitelné a jsou považovány jako základní schémata pro další způsoby výchovy. 

Otázky jsem tvořila na základě teoretických východisek. Tento dotazník byl předložen 10 

matkám respondentkám.  
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Pro srovnání prvního dotazníku byl jako druhý dotazník použit standardizovaný Dotazník 

pro zjišťování způsobu výchovy v rodině od Jana Čápa, kde je na rozdíl od Lewinova 

dotazníku zahrnut i emoční vztah rodičů k dítěti. Dimenze emočního vztahu se skládají 

z kladných a záporných komponent. Na jedné straně rodiče mohou projevovat lásku k dítěti a 

kladné citové vztahy, na druhé straně se můžeme setkat i s citovým odstupem a odměřeností 

či odmítáním dítěte. Na základě toho, jaký projev převažuje, můžeme vyvodit základní formy 

emočního vztahu. Dotazník vyplnilo od každé respondentky jedno dítě ve věku 9 – 11 let. 

Formulář dotazníku byl zapůjčen z kabinetu diagnostických pomůcek na katedře psychologie 

FF UK.  

 

Další použitou výzkumnou metodou byl polostrukturovaný rozhovor vedený s pěti 

matkami pedagožkami. Tato metoda byla využita pro doplnění dílčích otázek, které se týkají 

pouze pedagogů. Rozhovory byly nahrávány na diktafon a potom přepisovány. 

Polostrukturované rozhovory, vycházely z předem připraveného seznamu otázek. Bylo 

vytvořeno základní schéma témat vycházejících z hlavní výzkumné otázek. Ke každému 

tématu bylo položeno několik otázek. Rozhovory byly prováděny v nerušeném domácím 

prostředí respondentek. Pomocí otevřených otázek jsem měla možnost porozumět názoru 

respondentek, aniž by jejich náhled byl omezen výběrem položek v dotazníku. To mi 

umožnilo zachytit sdělení v jejich autentické podobě.  Umožnilo mi to také vnímat neverbální 

sdělení. U rozhovoru jsem se snažila nepřekročit stanovenou dobu 20 minut. Takovýto časový 

rozsah vyhovoval pro zodpovězení všech otázek a zároveň neunavil respondentky svým 

rozsahem. Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon a poté jsem je přepisovala do 

počítače. 

 

Ještě před provedením přímého výzkumu jsem se setkala se všemi respondentkami pro 

zajištění následného průběhu výzkumu. Vysvětlila jsem jim postup a veškeré náležitosti a 

požádala o otevřenost a souhlas s použitím dotazníkového šetření zároveň u jejich dětí, 

k čemuž jsem si vyžádala souhlas také otců dětí, když jsem navštívila respondentky.  

Před zahájením výzkumu jsem ohledně pilotáže připraveného dotazníku oslovila 4 

kolegyně, které nebyly do výzkumu následně zařazeny. Smyslem pilotáže předběžného 

ověření dotazníku, bylo najít nedostatky dotazníku, které by mohly záporně ovlivnit získané 

informace. Při pilotáži jsem testovala srozumitelnost a jednoznačnost dotazníku na malém 
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vzorku respondentů. Při pilotáži dotazníku jsem také věnovala pozornost formální stránce 

dotazníku, kdy jsem testovala délku dotazníku a jeho prostorové uspořádání, následnost a 

postupnost otázek, a formulaci jednotlivých otázek. Po pilotáži jsem provedla malé úpravy a 

připravila konečný koncept dotazníku, který jsem respondentkám předala k vyplnění při 

návštěvě u nich doma. 

 

Před zahájením dotazníkového šetření u dětí, bylo třeba uskutečnit také předvýzkum. 

Cílem bylo zajištění bezproblémového průběhu dotazování a seznámení dětí i respondentek s 

dotazníkem pro zjišťování způsobu výchovy v rodině od J. Čápa. K tomu bylo potřeba 

nejdříve nastudovat příručku dotazníku a pravidla použití. Předvýzkum dotazníkového šetření 

proběhl u dětí v jejich domácím prostředí za přítomnosti matky. Nejprve jsem dětem 

vysvětlila, jakým způsobem se má dotazník vyplňovat. Každou otázku jsem s dětmi prošla a 

ověřila si, zda jsou otázky dětem jasné a srozumitelné. Děti byly informovány, že jejich 

odpovědi budou zpracovány anonymně, pouze s udáním jejich věku.  

Respondentky a jejich děti byly seznámeny, kde, jakým způsobem a za jakým účelem 

informace budou prezentovány. Všechny s výše uvedeným souhlasily. 

 

3.5 Způsob zpracování získaného materiálu 

3.5.1 Dotazník stylů výchovy - pro všech 10 respondentek  

(5 respondentek s pedagogickým vzděláním a 5 respondentek s jiným vysokoškolským 

vzděláním) 

 

Otázky pro dotazníkové šetření jsem vytvořila sama na základě prostudované odborné 

literatury. Celkem bylo vytvořeno 20 otázek. Jednotlivé otázky jsou seskupené do 

jednotlivých témat vztahujícím se ke dvěma dílčím otázkám.  

 Jaké výchovné metody a prostředky rodiče používají? 

 Jsou cíle výchovy rodičů pedagogů odlišné od rodičů s jiným vzděláním než 

pedagogickým? 

Tato témata vycházejí z prvků typických pro jednotlivé styly výchovy (autokratický, 

demokratický, liberální).   

Pro každý jednotlivý styl výchovy se vztahuje 6 až 7 otázek.   
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Na odpovědi byla použita Likertova škála, která se skládá z výroků, na které respondentky 

odpovídaly na škále reprezentující míru četnosti.  

 

Likertova škála – četnost 

 Vždy 

 Často 

 Občas 

 Zřídka 

 Nikdy 

 

Likertova škála umožnila zjistit nejen obsah postoje, ale také jeho intenzitu. V dotazníku 

jsem přiřadila body od 0 – 4 (4 znamená vždy, 0 znamená nikdy) k výrokům, které 

charakterizovaly odpověď pro danou situaci v otázce. Pro každou oblast (3 výchovné styly) 

byl spočítán aritmetický průměr, který byl základním hodnotovým údajem. Tyto údaje byly 

použity i pro grafické znázornění výchovného stylu. 

 

Dílčí otázky:  

Jaké výchovné metody a prostředky rodiče používají?  

Přesnost a včasnost splnění zadaných úkolů  

1) Kontrolujete přesnost a včasnost splnění domácích povinností tvého dítěte?  

2) Necháváte plnění úkolů zadaných ze školy bez kontroly?  

Využívání systému trestů a odměn – pochvaly, odměňování   

3) Zakazujete svému dítěti používání jeho oblíbených věcí nebo jeho oblíbenou 

činnost jako formu trestu? 

4) Chválíte často své dítě?  

Pomoc dítěti 

5) Ponecháváte samostatnost svému dítěti při řešení běžných denních situací a 

problémů?  

6) Pomáháte dítěti připravit se do školy?    
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Dodržování režimu a pravidel 

7) Lpíte na dodržování přesného denního režimu svého dítěte?    

8) Ustupujete často dítěti?  

Trávení volného času dítěte 

9) Určujete striktně dítěti, jak dlouho si bude hrát venku, na počítači, jak dlouho 

se bude dívat na televizi apod.?  

10) Rozhodujete se o rodinných výletech s dítětem společně?  

Komunikace s dítětem   

11)  Povídáte si s dítětem delší dobu každý den?  

12)  Mluvíte otevřeně o intimních otázkách?  

 

Jsou cíle výchovy rodičů pedagogů odlišné od rodičů s jiným vzděláním než 

pedagogickým? 

Stanovení cílů dítěti ve vzdělání 

13) Požadujete, aby vaše dítě mělo vysokoškolské vzdělání?  

14) Jste příznivci alternativního nebo domácího vzdělávání?  

15) Necháte dítě spolurozhodovat, zda zůstane do 9. třídy na ZŠ nebo se přihlásí na 

osmileté gymnázium?  

16) Upřednostňujete školní výsledky před zájmovou činností dítěte (sport, 

umělecká činnost a další)?   

Orientace na výkon 

17) Porovnáváte výkon vašeho dítěte ve škole s ostatními spolužáky?  

18) Podněcujete dítě k samostatné činnosti a podporujete vždy jeho iniciativu?  

Vedení ke spolupráci 

19) Uklízíte po dítěti nepořádek?  
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20) Podílí se vaše dítě společně s vámi na domácích pracích?  

Přidělené body k jednotlivým položkám byly sečteny vždy zvlášť pro jednotlivé styly 

výchovy a byl vypočítán jejich aritmetický průměr. 

 

Výchovný styl:   Položky dotazníku: 

Autokratický    1, 3, 7, 9, 13, 16, 17 

Liberální:                     2, 4, 5, 8, 12, 14, 19 

Demokratický:   6, 10, 11, 15, 18, 20 

 

 

3.5.2 Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině – 

otázky položené dětem  

Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině vychází z modelu devíti polí od J. 

Čápa. Pomocí dotazníku můžeme určit jeden z devíti možných výchovných stylů v rodině 

dítěte na základě posouzení dvou základních dimenzí: emočního vztahu a řízení. V kombinaci 

s údaji dalších metod značně přispívá k získání analytického a současně syntetického pohledu 

na výchovu v rodině. Dotazník se skládá ze 40 položek. Pro každý ze čtyř komponent 

výchovy je 10 položek. Jedná se o komponenty: kladný, záporný, požadavků a volnosti. 

Položky dotazníku jsou v jednom sloupci pro otce a v druhém sloupci pro matku.  

Dětem jsem otázky předčítala a děti samy zaznamenávaly odpovědi do záznamového listu. 

Po vyplnění dotazníku jsem zkontrolovala, zda jsou vyplněné všechny položky.  Pokud dítě 

vynechalo některou položku nebo byl křížek vyznačen neurčitě, odpověď jsem s dítětem 

v rozhovoru upřesnila a dítě odpověď zaznamenalo do záznamového listu.  

Při vyhodnocování jsem odpovědi skórovala podle klíče:  

ano = 3 

zčásti = 2 

ne = 1  



 

59 

 

Skóry všech odpovědí jsem přenesla do vyhodnocovacího listu. Sečetla jsem hodnoty 

v řádcích a tím jsem získala hrubé skóry jednotlivých komponentů výchovy, jak pro otce, tak 

pro matku, v rozmezí 10 až 30. K převodu na standardní skóry. 

 

U každého z rodičů bylo nejdříve posouzeno, zda se jedná o vztah kladný, střední nebo 

záporný. K tomuto byla použita tabulka č. 1. 

 

V tabulce jsou vymezeny tři sloupce pro kladný komponent 

1. tercil 10-24 

2. tercil 25-27 

3. tercil 28-30 

a čtyři řádky pro záporný komponent 

1. tercil, ve dvou řádcích jednotlivě pro tercil 10 a pro tercil 11   

2. tercil 12-14 

3. tercil 15-30 

 

Průsečík výsledného kladného a záporného komponentu určil, zda jde o záporný, kladný, 

extrémně kladný či záporně kladný emoční vztah v rodině jako celku k dítěti.  

 

Dále bylo dle komponent požadavků a volnosti vyhodnoceno výchovné řízení rodiče. 

Pokud měl rodič vysoký komponent požadavků (v rozmezí 18-30) a přitom  

- vysoký komponent volnosti (v rozmezí 18-30), jednalo se o rozporné řízení 

- nižší komponent volnosti (v rozmezí 10-17), jednalo se o silné řízení 

Pokud měl rodič nízký komponent požadavků (v rozmezí 10-17) a přitom 

- komponent volnosti v rozmezí 10-13, jednalo se o silné řízení 

-  komponent volnosti v rozmezí 14-17, jednalo se o střední řízení 

- komponent volnosti v rozmezí 18-30, jednalo se o slabé řízení. 

 

Vyhodnocení výchovného řízení v rodině jako celku dle manuálu: 

„ Jestliže oba rodiče vykazují stejný způsob řízení, je tím vyjádřen i způsob řízení v rodině 

jako celku. 
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Jestliže jeden z rodičů má silné a druhý slabé řízení, posuzujeme řízení v rodině jako 

rozporné. 

Jestliže jeden z rodičů má řízení střední a druhý silné, pak posuzujeme řízení v rodině 

spíše jako silné. 

Jestliže jeden z rodičů má řízení střední a druhý slabé, pak posuzujeme řízení v rodině 

spíše jako slabé. 

Pokud jeden z rodičů vykazuje rozporné řízení, posuzujeme řízení v rodině jako 

rozporné.“ (Čáp, Boschek, 1994, s. 22.) 

K vyhodnocení jsem použila tabulku č. 3 

 
matka 

   

otec záporný střední kladný 
extrémně 
kladný 

záporný záporný záporný záporný 
záporně-

kladný 

střední záporný 
individ. 

posouz. 
kladný kladný 

kladný záporný kladný kladný 
extrémně 
kladný 

extrémně 
kladný 

záporně-
kladný 

kladný 
extrémně 
kladný 

extrémně 
kladný 

Tabulka 3 Vyhodnocení vých. řízení v rodině jako celku (Čáp, Boschek, 1994, s. 22) 

 

 

Na základně výsledků emočního vztahu a řízení bylo dle tabulky č. 2 (viz teoretická část 

diplomové práce) zjišťováno, do jakého pole v modelu devíti polí jednotlivé dítě spadá.  

  

3.5.3 Polostrukturovaný rozhovor s respondentkami – 

matkami s vysokoškolským pedagogickým vzděláním 

 

Pro svůj výzkum jsem si dále zvolila techniku polostrukturovaného rozhovoru. Tato 

metoda získávání dat podle předem připravených otázek. Pořadí otázek není pevně dané a 

mohla jsem podle situace, jak respondentky odpovídaly, tyto otázky zaměňovat. Rozhovor se 

skládal z jednotlivých okruhů otázek, které se vztahovaly k dílčím otázkám týkající se 

pedagogů. 
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V rozhovorech jsem měla možnost klást doplňující otázky, kterými jsem si ověřovala, zda 

respondentky otázkám porozuměly. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon v mém mobilním 

telefonu. Před zapnutím diktafonu jsem se vždy na začátku rozhovoru opět zeptala na souhlas 

respondentky s nahráváním. Znovu jsem je ujistila o anonymním zpracování a důvěrnosti. Při 

průběhu rozhovorů mě příjemně překvapilo, že respondentky hovořily bez nervozity a se 

zájmem.  

 

Záznam rozhovoru, který jsem provedla, jsem přepsala kvůli přehledné analýze a 

interpretaci. Při analýze a interpretaci získaných dat jsem se k údajům vracela a pročítala. To 

mi napomohlo při kódování.  Při analýze jsem měla možnost přepsaný text podle potřeby 

zvýrazňovat, doplňovat svými poznámkami. Při přepisu rozhovoru jsem také zaznamenávala 

neverbální projevy respondentek, napři. smích, apod.  

 

Analýzu rozhovorů jsem provedla pomocí metody otevřeného kódování, což je technika 

vyvinutá původně pro analýzu zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové, 1999. 

Analyzovaný text jsem rozdělila na jednotky, zejména sekvence slov, či jedno slovo. 

Kódování jsem prováděla ručně pomocí tzv. metody papír a tužka. Kódy jsem seskupila do 

nadřazených kategorií pro dílčí kategorie. Na závěr mi velmi pomohlo vytištěné rozhovory 

s kódy rozstříhat, rozložit před sebe a seřadit podle kategorií. V textech jsem hledala shody a 

rozdíly a porovnávala získaná data mezi všemi respondentkami. 

Z procesu kódování vyplynuly následující nadřazené kategorie: 

- Výchovné přístupy u žáků ve škole a u vlastních dětí  

- Výhody a nevýhody pedagogické praxe při výchově vlastních dětí 

- Důsledky syndromu vyhoření ve výchově vlastních dětí 

Dílčí otázky pouze pro pedagogy: 

Používáte stejné výchovné metody/přístupy na své děti doma jako na děti ve škole? 

1) Vyžadujete stejnou poslušnost u svého dítěte jako u žáků ve škole? 

2) Používáte podobné tresty a odměny u svého dítěte jako u žáků ve škole 

3) Jste přísnější na žáky nebo na své dítě? 

4) Jste více důsledná na plnění povinností svého dítěte než žáků, které vyučuješ? 
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5) Jak vás ovlivňují zkušenosti s výchovou vlastních dětí při výchovném působení 

ve škole na žáky?  

Přináší pedagogická praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 

6) Využíváte znalosti pedagogické teorie ve výchově svých dětí? 

7) Inspirují vás nějaké situace týkající se výchovy ve škole, které využíváte při 

výchově vlastního dítěte?  

8) Pomáhají zkušenosti s žáky ve výchově vlastního dítěte? 

9) Vidíte vždy pozitiva pedagogické praxe ve vztahu k výchově vlastního dítěte?  

10) Řešíte po pracovní době školní problémy, např. telefonáty s rodiči, 

rozebírání problémů ze školy s manželem, na úkor trávení času s vlastním dítětem?     

11) Trávíte více času přípravou či opravováním písemných prací na úkor 

věnování se vlastnímu dítěti?  

Pokud se v zaměstnání objeví tzv. syndrom vyhoření, jaké důsledky to může 

přinést ve výchově vlastních dětí?     

12) Máte v zaměstnání stále dostatek energie a nadšení? 

13) Těšíte se do práce? 

14) Jste často v zaměstnání nervózní a podráždění?  

15) Přenáší se tento neklid i domů?   

16) Rezignujete řešit určité problémy v zaměstnání.? 

17) Projevuje se rezignace v zaměstnání i při výchově našeho dítěte?  

18) Vyhýbáte se kontaktu s kolegy, vyjma nutného plnění pracovních 

povinností?  

19) Uvažujete o odchodu z oboru?  

Poslední otázka byla položená dětem respondentek: 

20) Jaká pozitiva a negativa spatřují děti v tom, že jejich rodič je učitel? 
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3.6 Výsledky výzkumu 

Podle dotazníkového šetření vyšlo najevo, že u všech matek s pedagogickým vzděláním 

převažuje výchovný styl demokratický. Zároveň z výsledků vyplynulo, že v jejich výchově se 

s větší intenzitou vyskytují i prvky autokratické či liberální výchovy, demokratický styl však 

převažuje. Vzhledem k tomu, že v odborné literatuře se demokratická výchova hodnotí jako 

nejvhodnější, domnívám se, že znalosti pedagogiky a praxe se kladně projevují i ve způsobu 

výchovy vlastních dětí. Hodnoty výsledků a jejich grafické znázornění ukazují níže uvedené 

tabulky a grafy. 

 

 

Paní V. 
  

 
styl výchovy hodnota 

1. autokratický 2,28 

2. liberální 1,42 

3. demokratický 3 
Tabulka 4 Paní V. 

 

 

 

Graf 1 Paní V. 
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Paní J. 
    styl výchovy   

1. autokratický 2 

2. liberální 2,14 

3. demokratický 2,83 
Tabulka 5 Paní J. 

 

Graf 2 Paní J. 

 

Paní O. 
    styl výchovy   

1. autokratický 1,85 

2. liberální 2,42 

3. demokratický 2,5 
Tabulka 6 Paní O. 

 

 

Graf 3 Paní O. 
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Paní Z. 
    styl výchovy   

1. autokratický 2,28 

2. liberální 1,7 

3. demokratický 3 
Tabulka 7  Paní Z. 

 

 

Graf 4 Paní Z. 

 

Paní R. 
    styl výchovy   

1. autokratický 2,42 

2. liberální 1,28 

3. demokratický 2,5 
Tabulka 8 Paní R. 

 

 

Graf 5 Paní R. 
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U matek s jiným, než pedagogickým vzděláním se nejvíce projevil styl výchovy liberální a 

to ve třech případech, v jednom případě byl výrazný styl autokratický, v dalším případě 

značně převyšoval styl demokratický. Autokratický styl vyplynul u paní I. V tomto případě se 

lze domnívat, že tento styl souvisí s vyšším počtem dětí, protože matka musí zvládnout 

výchovu čtyř dětí ve věku 1 – 10 let. 

 

Zajímavý výsledek byl zaznamenán u paní T., která má psychologické vzdělání, tedy 

blízké i pedagogice. Zde značně převýšil styl demokratický, který byl výraznější na rozdíl od 

matek s pedagogickým vzděláním. U paní T. jsem se domnívala před zahájením výzkumu, že 

by u ní měl převládat styl liberální vzhledem k její inklinaci k alternativnímu způsobu života. 

Paní T vychovává tři děti. Dcera v první třídě se vzdělává doma v režimu individuálního 

vzdělávání. Dle sdělení paní T. se domácí vzdělávání velmi osvědčilo, a tak od září 2017 se 

budou vzdělávat doma i další dvě dcery (5. a 6. třída). 

 

 

 

Paní T 
    styl výchovy hodnoty 

1. autokratický 0,85 

2. liberální 2,57 

3. demokratický 3,5 
Tabulka 9  Paní T. 

 

 

Graf 6 Paní T. 
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67 

 

 

Paní I. 
    styl výchovy hodnoty 

1. autokratický 2,85 

2. liberální 1,85 

3. demokratický 2,83 
Tabulka 10 Paní I. 

 

 

Graf 7 Paní I. 

 

Paní M. 
    styl výchovy hodnoty 

1. autokratický 2,14 

2. liberální 2,71 

3. demokratický 2,16 
Tabulka 11 Paní M. 

 

 

Graf 8 Paní M 
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Paní H 
    styl výchovy hodnoty 

1. autokratický 1,57 

2. liberální 3,14 

3. demokratický 2,33 
Tabulka 12  Paní H. 

 

 

Graf 9 Paní H. 

 

Paní P. 
    styl výchovy hodnoty 

1. autokratický 1,85 

2. liberální 3 

3. demokratický 2,66 
Tabulka 13  Paní P. 

. 

 

Graf 10 Paní P. 
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3.6.1 Výsledky dotazníkového šetření modelu devíti polí podle Čápa - 

vyhodnocení výchovného řízení v rodině jako celku  

V tomto dotazníku bylo zjišťováno, jak dítě vnímá výchovu jak ze strany matky, tak 

ze strany otce.  

Výsledky: 

Dítě paní V: pole 5 - střední řízení, kladný emoční vztah  

Dítě paní J: pole 5 - střední řízení, extrémně kladný emoční vztah 

Dítě paní O: pole 8 - slabé řízení, extrémně kladný emoční vztah 

Dítě paní Z: pole 5 - střední řízení, extrémně kladný emoční vztah 

Dítě paní R: pole 7 – rozporné řízení, kladný emoční vztah 

Dítě paní T: pole 6 - slabé řízení, kladný emoční vztah 

Dítě paní I: pole 4 - silné řízení, kladný 

Dítě paní M: pole 6 - slabé řízení, kladný emoční vztah 

Dítě paní H: pole 8 - slabé řízení, extrémně kladný emoční vztah 

Dítě paní P: pole  7 - rozporné řízení, kladný emoční vztah 

 

Na základě dotazníku vyplněného dětmi se zjistilo, že převažuje výchovný styl dle pole č. 

5 – styl středního řízení a emoční vztah kladný či extrémně kladný. Tento styl výchovy se 

vyskytuje pouze v rodinách matek s pedagogickým vzděláním.  

 

Forma způsobu výchovy dle pole č. 5 (kladný nebo extrémně kladný emoční vztah se 

středním řízením), který se zjistil u paní V, J, Z, je dle Čápa charakterizována jako velmi 

příznivá. Vztahy mezi rodiči a dětmi jsou přátelské a partnerské. Rodiče se snaží porozumět 

dítěti a nepoužívají přísné tresty.  Vztah je charakterizován i společnými činnosti dětí s rodiči.   

Dále z výsledků dotazníku vyplynul způsob výchovy dle podle pole č. 4,  6 ,7, 8,  u 

kterých je zastoupen kladný emoční vztah. Tedy u jednotlivých rodin se lišil styl řízení.  

Nejvíce bylo zastoupeno slabé a střední řízení.  Pouze u jedné rodiny vyšlo silné řízení.    

U formy způsobu výchovy dle pole č. 6 (kladný emoční vztah se slabým řízením), který 

byl zjištěn u paní T a paní M.,  se dle Čápa lze často setkávat s tím, že děti chápou rodiče jako 

kamarády. Tato forma způsobu výchovy se také může vyskytovat u rodičů nemocného dítěte  

nebo u rodičů s bohémským způsobem života. Rodiče v této skupině rovněž často ve všem 

vyhoví dítěti a podřizují se jeho požadavkům. 
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Forma způsobu výchovy dle pole č. 7 (kladný nebo extrémně kladný emoční vztah 

s rozporným řízeným) byl zjištěn u paní R a paní P. Dle Čápa emoční vztah vytváří příznivé 

klima  a vztahy dítěte s rodiči jsou kamarádské  Důležité je to, který z rodičů (zda ten se 

silným nebo ten se slabým řízením) významně ovlivňuje dítě.        

 

Forma způsobu výchovy dle pole č. 8 (extrémně kladný emoční vztah se slabým řízením), 

který byl zaznamenán u paní O a paní H, se vyznačuje extrémně kladným vztahem k dítěti. 

Přestože jde o slabé řízení, tak v kombinaci s extrémně kladným emočním vztahem, je tento 

způsob výchovy spjat s příznivějším vývojem znaků osobnosti.   

 

 

Graf 11 Styly výchovy podle dotazníku dětských respondentů 

. 

3.6.2 Vzájemné srovnání výsledků dotazníku stylů výchovy 

podle Lewina a dotazníku podle Čápa 

 

Následně pro dokreslení výzkumu bylo provedeno srovnání výsledků dotazníku Lewinova 

pojetí stylů výchovy vyplňovaného matkami s výsledky dotazníku modelu devíti polí od Čápa 

vyplňovaného jejich dětmi, který je obohacen o emoční vztah a výsledky se vztahují 

k výchovnému řízení v rodině jako celku.  Z tohoto srovnání můžeme porovnat, do jaké míry 

výchova matky ovlivňuje celkovou výchovu v rodině. 
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U čtyř dětí matek s pedagogickým vzděláním výsledky ukázaly na styl řízení -  pole č. 5 a 

8, jež odpovídají Lewinovu demokratickému stylu výchovy, a lze dojít k závěru, že 

odpovídají výsledkům dotazníku vyplněného matkami. Toto zjištění může svědčit tomu, že 

výchovný styl matky je uplatňován v rodině jako celku, tedy ve shodě s otcem.   V jednom 

případě byl zaznamenán styl odpovídající poli č. 7, který překračuje možnost vyjádření 

modelem tří stylů. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozporné řízení, lze se domnívat, že 

výchova otce je odlišná od výchovy matky, která v dotazníku podle Lewina vykazuje prvky 

demokratického řízení.       

  

 

Respondentky 
výchovný styl matek s 

pedagogickým vzděláním 
výchovný styl v rodině jako celku 

  
podle Lewina                                

(dotazník vyplněný rodiči) 
podle Čápa                                                            

(dotazník vyplněný dětmi rodičů) 

Paní V. demokratický 5 - střední řízení, kladný emoční vztah  

Paní J. demokratický 5 - střední řízení, extrémně kladný emoční vztah 

Paní O. demokratický 8 - slabé řízení, extrémně kladný emoční vztah 

Paní Z. demokratický 5 - střední řízení, extrémně kladný emoční vztah 

Paní R. demokratický 7 - rozporné řízení, kladný emoční vztah 

   
   

Respondentky 
výchovný styl matek s 
jiným vzděláním 

výchovný styl v rodině jako celku 

  
podle Lewina                                       

(dotazník vyplněný rodiči) 
podle Čápa                                                                   

(dotazník vyplněný dětmi rodičů) 

Paní T. demokratický 6 - slabé řízení, kladný emoční vztah 

Paní I. auktokratický 4 - silné řízení, kladný 

Paní M. liberální 6 - slabé řízení, kladný emoční vztah 

Paní H. liberální 8 - slabé řízení, extrémně kladný emoční vztah 

Paní P.  liberální 7 - rozporné řízení, kladný emoční vztah 

Tabulka 14 Srovnání výsledků  dotazníku stylů výchovy podle Lewina a dotazníku podle Čápa 

 

3.6.3 Analýza a interpretace rozhovorů  

 

Rozhovory, které byly vedeny s pěti matkami s vysokoškolským pedagogickým 

vzděláním, byly využity pro doplnění dílčích otázek týkajících se pouze pedagogů. O každé 
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respondentce jsou níže uvedeny základní informace. Následně jsou interpretovány hlavní 

myšlenky týkající se dílčích otázek. Následuje shrnutí. 

 

Paní V., věk 42 let, 2 děti - dvojčata, dětský respondent – dívka 11 let 

otázka č. 1: Používají pedagogové výchovné metody/přístupy na své děti doma jako na děti ve 

škole? 

Paní V. je zastánkyní nastavení jasných pravidel a to jak ve škole, tak i při výchově 

vlastních dětí. Snaží se být příkladem pro žáky i své děti. „Je nutné nastavit jasná pravidla a 

trvat na jejich dodržování. Další zásada je chovat se k ostatním tak, jak chceme, aby se 

chovali oni k nám.“ 

Přestože používá podobné výchovné přístupy jak u žáků, tak u svých dětí, na své děti je 

přísnější a více důsledná. 

 

otázka č. 2:  Přináší pedagogické vzdělání a praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 

V této problematice se paní V. vyjadřuje spíše kladně k tomu, že v pedagogické praxi 

často zažívá situace podobné výchovným problémům doma, a tak díky větším zkušenostem 

může použít vhodnější prostředky a metody i při výchově vlastních dětí. „Ano, zažívám 

podobné situace a snažím se pochopit dětské myšlení a psychiku. Také dokážu lépe odhadnout 

na základě praxe, co na děti platí.“Naopak, co se týká teoretické pedagogické přípravy, se 

paní V. řídí spíše intuicí. Po pracovní době se již školními problémy nezabývá a může se 

věnovat svým dětem. Celkově hodnotí pedagogickou praxi jako pozitivum v souvislosti 

s výchovou svých dětí. 

 

otázka č. 3: Pokud se v zaměstnání objeví znaky tzv. syndromu vyhoření, jaké důsledky to 

může přinést ve výchově vlastních dětí?     

Paní V. se z pracovních povinností cítí vyčerpaná, avšak jasné známky syndromu 

vyhoření se u ní neprojevují. S kolegy vychází velmi dobře. Někdy však nastávají ve škole 

určité problémy, na které paní V. rezignuje. Projevy rezignace v zaměstnání se však snaží mít 

doma pod kontrolou, někdy však nemá dostatek energie a trpělivosti na vlastní děti. Uvažuje o 

odchodu z oboru kvůli klidnější práci. 
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otázka č. 4  položená dítěti:  Jaká pozitiva a negativa spatřuje dítě v tom, že jejich rodič je 

učitel? 

Dcera paní V. nevidí žádná negativa. Je ráda, že mají dostatek volného času o 

prázdninách. 

 

Paní J., věk 39 let, 2 děti, dětský respondent – dívka 11 let 

otázka č. 1: Používají pedagogové výchovné metody/přístupy na své děti doma jako na děti ve 

škole? 

Paní J. uplatňuje podobné přístupy ve výchově a to jak ve škole, tak i při výchově 

vlastních dětí. O trochu přísnější je na své děti. Zkušenosti s výchovou vlastních dětí při 

výchovném působní ve škole na žáky jí ovlivňují hodně, zvláště v komunikačních strategiích. 

 

otázka č. 2:  Přináší pedagogické vzdělání a praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 

Paní J. vnímá velmi pozitivně zkušenosti v pedagogice vzhledem obohacení a inspirace při 

výchově svých dětí. Ještě více však zdůrazňuje, že zkušenost s výchovou vlastních dětí 

využívá pro působení výchovy na žáky. “Myslím, že kdybych neměla děti, bylo by pro mě 

těžší učit.“  Na otázku, zda jí inspirují nějaké situace týkající se výchovy ve škole, které by 

mohla využít při výchově vlastních dětí, paní J. odpovídá: „...spíš obráceně, inspiruje mě, co 

zažiju s mýma holkama a pak to využiju ve škole.“ Co se týká využití znalosti pedagogické 

teorie ve výchově svých dětí paní J. uvádí, že „používá zdraví rozum“. Pracovní záležitosti ze 

školy doma neřeší, jen výjimečně. 

Celkově hodnotí pedagogickou praxi jako velmi kladný a obohacující v souvislosti 

s výchovou svých dětí. 

 

otázka č. 3: Pokud se v zaměstnání objeví znaky tzv. syndromu vyhoření, jaké důsledky to 

může přinést ve výchově vlastních dětí?     

Paní J. má velmi pozitivní přístup k výuce a z práce se vyčerpaná necítí, s kolegy ve škole 

je velmi spokojená a udržuje kamarádské vztahy. Žádné negativní dopady z důvodu přetížení 

se tím pádem neprojevují ani při výchově svých dvou dcer. V oboru by chtěla zůstat. 
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otázka č. 4 položená dítěti:  Jaká pozitiva a negativa spatřuje dítě v tom, že jejich rodič je 

učitel? 

Dcera paní J. je s povoláním maminky spokojená, je ráda, že přichází domů brzy a je o 

prázdninách s rodinou. 

 

Paní O., věk 43 let, 1 dítě, dětský respondent – chlapec, 10 let 

otázka č. 1: Používají pedagogové výchovné metody/přístupy na své děti doma jako na děti ve 

škole? 

Paní O. uplatňuje podobně jako ostatní respondentky přibližně stejné přístupy ve výchově u 

žáků i u svého syna. Na žáky i na své dítě je stejně přísná i důsledná. Také zdůraznila, že je 

více ovlivněna zkušeností s výchovou u svého syna, což využívá následně při výchově a 

výuce se žáky a inspiraci z domova přináší do výchovy žáků.  

  

otázka č. 2: Přináší pedagogické vzdělání a praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 

Paní O. vidí pozitivně zkušenosti ze školní praxe a snaží se využívat teoretické znalosti 

z pedagogiky. Ve výchově se inspiruje na obou stranách, jak u žáků, tak u svého syna a snaží 

se o komplexní přístup. Domnívá se, že dokáže reagovat na různé druhy situací, které při 

výchovném působení neustále vznikají, protože má větší příležitost různé výchovné problémy 

zažívat se žáky.  Z rozhovoru vyplynul zajímavý poznatek, že ve škole se žáky je paní O. 

velmi klidná, nenechá se vyprovokovat na rozdíl od situace při výchově doma. Pracovní 

záležitosti ze školy doma neřeší, avšak občas si nosí opravy písemných prací domů nebo si 

připravuje přípravy na příští výuku. To by chtěla do budoucna změnit, aby se mohla více 

věnovat svému dítěti. Celkově hodnotí pedagogickou praxi i znalosti z teorie jako kladné a 

obohacující v souvislosti s výchovou svého syna. 

 

otázka č. 3: Pokud se v zaměstnání objeví znaky tzv. syndromu vyhoření, jaké důsledky to 

může přinést ve výchově vlastních dětí?     

Paní O. do práce chodí ráda a na žáky se těší, s kolegy ve škole je spokojená a udržuje 

kamarádské vztahy. Přesto se cítí vždy unavená, když přijde ze školy. „Vždycky, když přijdu 

ze školy, tak si potřebuju tak čtvrt hodinky odpočinout a nic nedělat, protože se cítím 
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psychicky dost vyčerpaná. Na druhou stranu, práce mě nabíjí.“ Ze školství odcházet 

v žádném případě nechce. 

 

otázka č. 4 položená dítěti:  Jaká pozitiva a negativa spatřuje dítě v tom, že její matka je 

učitelka? 

Syn paní O. vidí pozitivum v tom, že kdyby učila na jeho škole, mohl by se s ní vídat i o 

přestávkách. Také je rád, že se mu věnuje o prázdninách. Nelíbí se mu však, že někdy musí 

v době volna opravovat testy. 

 

Paní Z., věk 38 let, 2 děti, dětský respondent – dívka, 11 let 

otázka č. 1: Používají pedagogové výchovné metody/přístupy na své děti doma jako na děti ve 

škole? 

Paní Z. přestože doma příliš netrestá, na otázku zda vyžaduje stejnou kázeň u svých dětí  jako 

u žáků ve škole odpověděla “Ano, vidím, kam může dojít zanedbávání výchovy.“ Přísnější a 

důslednější je více na své děti, než na žáky ve škole.  

 

otázka č.2: Přináší pedagogické vzdělání a praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 

Zkušenosti s výchovou jí ovlivňují pozitivně, a jak sama říká „víc žákům rozumím, inspirují 

mě.“ Teoretické pedagogické znalosti z vysoké školy však využívá málokdy. Co se týká 

pracovních záležitostí po pracovní době, občas tráví více času přípravou či opravováním 

písemných prací na úkor věnování se vlastním dětem. Dále se zmínila, že profese učitele jí 

vyhovuje také v tom, že hodinu může řídit sama a „nemá při výuce nad sebou žádného šéfa.“   

 

otázka č. 3: Pokud se v zaměstnání objeví znaky tzv. syndromu vyhoření, jaké důsledky to 

může přinést ve výchově vlastních dětí?     

Paní Z. ztrácí v současné době pod tlakem náročných pedagogických povinností energii, 

v zaměstnání bývá často podrážděná, což se přenáší i do výchovy vlastních dětí. Občas 

rezignuje na řešení složitých problémů ve škole a tato rezignace se zároveň projevuje i doma. 

Kolegům se obvykle nevyhýbá, pouze jak sama říká „...až ke konci školního roku.“ O odchod 

u ze školství zatím neuvažuje. 
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otázka č. 4 položená dítěti:  Jaká pozitiva a negativa spatřuje dítě v tom, že jejich matka je 

učitelka? 

Dcera paní Z. vidí pozitivně to, že je jejich matka učitelka, je na ní hrdá é a líbí se jí, „že 

maminka ví, jak to ve škole chodí.“ Negativa spatřuje v tom, že její matka je často unavená, 

když přijde ze školy. 

 

Paní R., věk 38 let, 2 děti, dětský respondent – chlapec, 10 let 

otázka č. 1: Používají pedagogové výchovné metody/přístupy na své děti doma jako na děti ve 

škole? 

Paní R. doma ani ve škole používá ve výchově jak tresty, tak i pochvaly často. Klade vyšší 

nároky na své dítě a zároveň skoro vždy kontroluje splnění domácích povinností i plnění 

školních povinností. Svému dítěti stanovuje přísná pravidla a hranice. Ve škole na žáky je 

také důsledná, ale ne v takové míře jako na své dítě.   

 

otázka č. 2: Přináší pedagogické vzdělání a praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva? 

Paní R. využívá ve výchově svých dětí znalosti pedagogické praxe. Podle jejich 

slov:“Zejména vidím, jak nepostupovat“ (smích). Co se týká nošení práce domů, k tomu 

říká:“ Když jsem se rozhodovala, že půjdu pracovat do školství, jako hlavní pozitivní věc jsem 

viděla v tom, že budu mít mnohem méně pracovních hodin než klasických 8 hodin denně. 

Práci si domů nenosím, ale jsem ze školy tak vyčerpaná, že bych stejně nic nevládla“.   

 

otázka č. 3: Pokud se v zaměstnání objeví znaky tzv. syndromu vyhoření, jaké důsledky to 

může přinést ve výchově vlastních dětí?     

Z odpovědí paní R. vyšlo najevo, že se u ní objevily některé prvky syndromu vyhoření jako je 

nechuť chodit do práce, vyhýbání se kolegům, rezignace při řešení některých problémů ve 

škole. „Nerozčiluji se se žáky, když vidím, že to nikam nevede a nechci to ani řešit.“   Avšak 

paní R. věří, že to snad nemá vliv na výchovu jejího dítěte. Na otázku zda má v zaměstnání 

stále dostatek energie a nadšení, odpověděla: “V červnu?? Nikdy!.“ 
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otázka č. 4 položená dítěti:  Jaká pozitiva a negativa spatřuje dítě v tom, že jejich matka je 

učitelka? 

Syn na tuto otázku řekl, že pozitivní jsou prázdniny. Negativní věc neuvedl.  

 

 Jak doporučuje Švaříček (2014), pomocí techniky otevřeného kódování jsem údaje 

rozebrala a text jsem rozdělila na jednotky. Každé jednotce, kterou bylo například slovo nebo 

sekvence slov jsem přidělila určitý kód – dvojice a jednou trojice písmen, které 

reprezentovaly určitý jev. Skrze segmentace textu na jednotky a volbou kódů pro dané 

jednotky jsem identifikovala, o čem daná jednotka vypovídá. Tyto kódy jsem vpisovala do 

záznamu přepsaných rozhovorů. Ke kódům jsem se několikrát vracela, doplňovala a 

přejmenovávala podle potřeby. Pro snadnější dohledání jsem řádky analyzovaného textu 

očíslovala. Současně jsem si zakroužkovala slova, která se vztahují k obsahům daných kódů. 

Po vytvoření seznamu kódů jsem začala s jejich kategorizací, čili jednotlivé kódy jsem 

přiřazovala k různým kategoriím. 

V následující tabulce jsou uvedeny kódy, použité při zpracovávání a analýze rozhovorů 

použila. 

Tabulka kódů 

 

Tabulka 15 
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Jednotlivé kódy jsem následně seskupila do kategorií. 

Tabulka kategorií 

 

Tabulka 16 

 

Ukázka rozhovoru s provedením kódování metodou „papír a tužka“ je uvedena 

v příloze č. 4. 

 

Kategorie byly poté zahrnuty do analýzy prováděné technikou „vyložení karet“, kdy 

jsem pomocí kategorizovaného seznamu kódů uspořádala kategorie do přehledného textu, 

z něhož jsem vybrala podstatné informace vztahující se k jednotlivým výzkumným otázkám a 

je mezi nimi vzájemná souvislost. Tyto výsledné informace jsou uvedeny v následujícím 

shrnutí rozhovorů. 

 

3.7 Shrnutí výstupů rozhovorů:  

 

Na otázku č. 1, zda respondentky používají stejné výchovné metody/přístupy na své 

děti doma jako na děti ve škole, se ukázalo, že respondentky používají v rámci možností 
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podobné přístupy k výchově jak u žáků ve škole, tak u svých dětí, avšak s tím, že na své děti 

jsou o trochu náročnější, přísnější a důslednější. 

 

Na otázku č. 2, zda přináší pedagogická praxe do výchovy vlastních dětí jen pozitiva 

většinou, odpovídaly kladně. Velmi využívají zkušenosti týkající se výchovy a nacházejí 

inspiraci v obou směrech (jak od vlastních dětí, tak od žáků). Kladou větší důraz na 

zkušenosti z praxe než na teoretické znalosti. U většiny respondentek je snaha „nebrat si práci 

domů“ a pokud to jde, neřešit pracovní záležitosti na úkor času s vlastními dětmi.  Vidí 

pozitivně kratší pracovní dobu než je klasická osmihodinová doba v zaměstnání.  

 

Na otázku č. 3 týkající se syndromu vyhoření nesplňovala ani jedna z respondentek 

všechny znaky tohoto syndromu. Často však respondentky uváděly, že jsou po výuce velmi 

unavené a potřebují si doma odpočinout. V práci však vidí naplnění, které je nabíjí, pouze 

jedna z respondentek uvedla, že se cítí tak vyčerpaná, že si hledá zaměstnání v jiném oboru, 

kde by nebylo takové vypětí. 

 

U otázky č. 4., která byla položena dětem respondentek, jaká pozitiva a negativa 

spatřují děti v tom, že jejich matka je učitelka, děti shodně uváděly, že má o prázdninách 

volno a tak mohou strávit čas společně a z práce chodí brzy domů, což bylo hlavní pozitivum, 

dále se dětem například líbilo, že matka má přehled o tom, jak to ve škole funguje. 

 

3.8 Závěr výzkumného šetření 

 

V rámci mého výzkumu jsem se obrátila na skupinu deseti žen, z toho pět žen 

s vysokoškolským pedagogickým vzděláním a praxí a pět žen s jiným vysokoškolským 

vzděláním. Pomocí dotazníků a polostrukturovaných dotazníků jsem hledala společné i 

rozdílné prvky stylů výchovy mezi dvěma uvedenými skupinami žen. 

 V obou skupinách se ukázaly společné prvky ve výchově, ale na základě malého vzorku 

zúčastněných respondentů a množství faktorů utvářejících výchovné styly, není možno 

zobecnit a udělat jednoznačné závěry. 
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Výsledky výzkumu jsou proto spíše orientační. Výsledky však mohou poskytnout podněty 

pro další výzkumy.  

 

Výsledky získané analýzou dat dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů 

potvrdily, že v současné době je pro výchovu v rodinách s vysokoškolsky vzdělanými 

matkami typický spíše demokratický způsob výchovy s vyšším zastoupením volnosti a 

svobody ve výchově. Nejvíce zastoupený kladný emoční vztah se středním nebo slabším 

stylem řízení ukazuje, že tradiční výchova založená na autoritě rodičů se vytrácí.    

 

Ve snaze odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: Jaké styly výchovy používají rodiče 

pedagogové a rodiče s jiným vzděláním než pedagogickým u svých dětí, které jsou ve 3. až 5. 

ročníku základní školy? se ukázalo, že v rodinách, kde jsou matkami ženy s pedagogickým 

vzděláním, převažuje demokratický styl výchovy, avšak tento styl není jinak výrazně 

vyhraněný a ve větší míře jsou zastoupeny i prvky liberálního i autokratického stylu výchovy.  

 

Z uvedeného se lze domnívat, že matky, které jsou také učitelkami, musí ve škole rychle 

reagovat na různé typy chování a setkávají se s různými povahami svých žáků, což je nutí 

používat větší množství metod a přístupů na jednotlivé žáky. Tato znalost pak může být 

výhodou i k dobrému zvládnutí výchovy vlastních dětí.   

 

U matek s jiným vysokoškolským vzděláním se styly výchovy více vyhraňovaly, kdy se 

objevovaly více prvky liberálního nebo naopak autokratického stylu.  

 

K otázce, zda jsou odlišné vzdělávací cíle matek s pedagogickým vzděláním a matek 

s jiným vysokoškolským vzděláním, nebyly ani u jedné skupiny zaznamenány výrazně 

vyhraněné cíle či požadavky. V této souvislosti je zajímavé, že ani u jedné z obou skupin 

matek není kladen důraz na požadavek, aby dítě mělo vysokoškolské vzdělání.   
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4 Diskuze 

 

Zjištění získaná z provedeného výzkumného šetření korespondují s teoretickými poznatky. 

Výsledky potvrzují, že v současné době je autokratický styl na ústupu a převládá 

demokratický až liberální styl výchovy. Je samozřejmé, že u kvalitativního výzkumu nelze 

výsledky zobecňovat, avšak nesporný trend demokratické a liberální výchovy jistě bude 

v kontextu se společenským a ekonomickým vývojem dále pokračovat.  

 

Odborná literatura i mnoho diplomových prací se zabývá styly výchovy, ať už z hlediska 

věku, pozdního rodičovství, výchovy v rodinách s více dětmi nebo rodinách jedináčků a 

mnoho dalších. Nikde v dostupné literatuře však není analyzován vliv pedagogického 

vzdělání a praxe rodiče na výchovu vlastních dětí. Není tak k dispozici podklad ke komparaci 

výsledků výzkumu na toto téma.  

 

Pro získání většího množství dat, by bylo vhodné provést delší rozhovory s více osobami. 

V případě kvalitativního výzkumu je vhodné se poučit a pro příště vyřadit osoby, které by 

mohly být sporné z hlediska zařazení. Z našeho výzkumu mohu jako příklad uvést 

respondentku s psychologickým vzděláním. Toto vzdělání má velmi blízko k pedagogice. 

Z tohoto důvodu je sporné, do které skupiny matek z hlediska vzdělání respondentka patří.  

 

Velmi zajímavé zjištění by mohl přinést výzkum, kde by se porovnával interakční styl 

učitele a to z pohledu žáků v porovnání s výchovným stylem doma z pohledu vlastních dětí.  

 

Jak již bylo výše řečeno, kvalitativní výzkum lze jen těžko zobecňovat, a tak výsledky 

našeho šetření podněcují ke kvantitativnímu výzkumu. Velký potenciál má například použití 

dotazníku od J. Čápa zaměřený na zjišťování způsobu výchovy v rodině, který může být 

použit pro větší množství dětských respondentů.  
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5 Závěr  

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku stylů výchovy, a zda má 

pedagogické vzdělání a praxe vliv na styl výchovy vlastních dětí.  

 

V první části teoretických východisek jsem charakterizovala cíle, podmínky a prostředky 

výchovy. Popsala jsem základní rozdělení stylů výchovy podle Kurta Lewina, z jehož 

rozdělení vycházejí následné teorie členění stylů výchovy z řad dalších odborníků. Dále jsem 

charakterizovala výzkum Jana Čápa a jeho kolegů týkající se modelu devíti polí a popsala 

jeho jednotlivé formy stylů výchovy. Zamýšlela jsem se nad rodičovstvím a faktory působící 

na vývoj dítěte. Věnovala jsem se období dítěte těsně před nástupem do školy, jeho školní 

zralostí a vlivům na vývoj jeho osobnosti v době povinné školní docházky na prvním stupni 

základní školy, zejména období, které se vztahuje k praktické části diplomové práce, což je 

období středního školního věku. Dotkla jsem se témat týkajících se vývojových fází dítěte 

v tomto období. Věnovala jsem se také tomu, jak odborníci vidí trest jako jednu z forem 

výchovy. 

 

V druhé části teoretických východisek jsem se věnovala osobnosti učitele, typologii 

učitele, a vyučovacím stylům. Popsala jsem interakční styl učitele a zmínila se o jeho 

výzkumu. Charakterizovala jsem pedagogické dovednosti a profesní kompetence učitele. 

 

Poslední teoretickou částí bylo popsání syndromu vyhoření, kde jsem se věnovala tomuto 

tématu v souvislosti s pedagogickou profesí. 

 

Ve výzkumné části mé diplomové práce jsem použila metodu dotazníkového šetření, na 

malém vzorku respondentů -  deset žen matek a jejich dětí. Výzkum, který měl odpovědět na 

dílčí otázky, jsem doplnila polostrukturovanými rozhovory matek s vysokoškolským 

pedagogickým vzděláním K výzkumným otázkám se mi podařilo najít a získat informace, 

které nastínily současný trend stylů výchovy v konkrétních rodinách a pohled matek a jejich 

dětí na danou problematiku.   
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Za nejvíce přínosné a zajímavé vidím srovnání výsledků dotazníku Lewinova pojetí stylů 

výchovy vyplňovaného matkami s výsledky dotazníku modelu devíti polí od Čápa 

vyplňovaného jejich dětmi. Výsledky získané z dotazníku vyplňovaného dětmi se ve velké 

míře shodovaly s výsledky, které byly zjištěny u výchovného stylu matek. Přestože se jednalo 

o malý vzorek, zjištění shodného stylu výchovy z pohledu matky a jejího dítěte, může svědčit 

tomu, že v těchto případech výchova matky zásadně ovlivňuje celkovou výchovu v rodině, 

respektive že výchova obou rodičů je ve shodě, což potvrzovaly i přímé výsledky dotazníku, 

kde byly zjištěny pouze dva rozporné styly řízení v rodině jako celku.   

 

Na hlavní výzkumnou otázku „Jaké styly výchovy používají rodiče pedagogové a 

rodiče s jiným vzděláním než pedagogickým u svých dětí“ lze odpovědět zejména na 

základě dotazníkového šetření, ze kterého vyplynulo, že u matek s pedagogickým vzděláním, 

převažuje demokratický styl výchovy, který však není výrazně vyhraněný a demokratický styl 

se prolíná i s prvky liberálního i autokratického stylu výchovy. U matek s jiným než 

pedagogickým vzděláním se styly výchovy více vyhraňovaly a objevovaly se prvky 

liberálního nebo naopak autokratického stylu. Při komplexním zhodnocení stylů výchovy 

všech respondentek na základě výsledků dotazníkové šetření lze dojít k závěru, že u 

vysokoškolsky vzdělaných rodičů převažuje demokratický způsob výchovy s vyšším 

zastoupením volnosti. Z hlediska emočního vztahu k dítěti byl u všech rodičů zjištěn kladný 

či extrémně kladný emoční vztah. 

 

K dílčí otázce, zda jsou odlišné vzdělávací cíle matek s pedagogickým vzděláním a 

matek s jiným vysokoškolským vzděláním, nebyly ani u jedné skupiny zaznamenány 

výrazně vyhraněné cíle či požadavky. V této souvislosti je zajímavé, že pouze v jednom 

případě, byl požadavek na dítě, aby mělo vysokoškolské vzdělání.   

 

Na otázku, zda používají rodiče pedagogové stejné výchovné metody/přístupy na své 

děti doma jako na děti ve škole, z výsledků šetření vyplynulo, že přístupy jsou stejné či 

podobné ve výchově jak u žáků ve škole, tak u svých dětí, avšak s tím, že na své děti jsou o 

trochu náročnější, přísnější a důslednější. Ze získaných informací lze usuzovat, že matky 

s pedagogickým vzděláním mají a využívají zejména zkušenosti pedagogické praxe, které jim 

mohou být nápomocny při výchově vlastních dětí. To může platit i naopak, kdy matky si 
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berou ponaučení z výchovy svých dětí při pedagogickém působení na žáky ve škole. Jak je 

velká míra tohoto vzájemného ovlivnění nelze dovozovat, neboť na stylu výchovu se podílí 

široký kontext faktorů a podmínek, který činí výchovu a vztah mezi rodiči a dětmi 

jedinečnými.  

 

Na další dílčí otázku, zda přináší pedagogická praxe do výchovy vlastních dětí jen 

pozitiva, lze dovodit, že respondentky s pedagogickým vzděláním vidí pozitiva v tom, že 

mohou využívat široké zkušenosti z učitelské praxe ve výchovném působení na vlastní děti. 

Většina negativně hodnotí únavu a vyčerpání z náročné pedagogické činnosti. 

 

Na otázku týkající se syndromu vyhoření a jaké důsledky to může přinést ve výchově 

vlastních dětí, nebyl zjištěn vliv na výchovu dítěte z důvodu, že žádná z respondentek se 

v současné době nenachází ve stavu, jež by naplňoval znaky syndromu vyhoření. 

Respondentky se však často zmiňovaly, že jsou ze školy unavené a to má vliv na chování 

k dětem, protože nemají sílu a trpělivost na vlastní děti. V práci jsou spokojené, pouze jedna 

z respondentek si hledá práci v jiném oboru, kde bude menší vypětí a stres. 

 

Na doplňkovou otázku, která byla položena dětem respondentek, jaká pozitiva a 

negativa vidí v tom, že mají matku učitelku, děti odpovídaly shodně. Nejvíce hodnotí jako 

pozitivum, že matka nemusí chodit o prázdninách do práce, což jí umožňuje více se věnovat 

rodině. 

 

Na závěr bych chtěla zmínit, že respondentky, se kterými jsem výzkum prováděla, své děti 

milují, což se odráží ve způsobu jejich výchovy, ať už používají jakýkoliv styl. Za to jsem 

ráda, protože rodičovská láska je to nejdůležitější, co dítě potřebuje.     
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Příloha 1 - Oslovení respondentek, vyžádání souhlasu 

 

Dobrý den, 

 ráda bych vás touto cestou požádala o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci s 

názvem "Jaké styly výchovy používají pedagogové a rodiče s jiným vzděláním než 

pedagogickým u svých dětí?" Studuji 2. ročník navazujícího magisterského studia Učitelství 

pedagogiky na Karlově univerzitě. Dotazník je anonymní a vámi svěřené informace budou 

využity pouze pro potřeby tohoto výzkumu. Dotazník se skládá z 20 otázek. Křížkem označte 

výrok, se kterým nejvíce souhlasíte. 

Dále vás prosím o písemný souhlas k vyplnění dotazníku vašeho dítěte, který je také 

anonymní a veškeré informace budou využity pouze pro potřeby výše uvedeného výzkumu. 

Dotazník stylů výchovy pro děti vychází z modelu devíti polí profesora Jana Čápa. 

Umožňuje určit jeden z devíti možných výchovných stylů v rodině dítěte a to na základě 

posouzení dvou základních dimenzí: emočního vztahu a řízení. Dotazník v kombinaci s údaji 

dalších metod podstatně přispívá k získání obrazu o rodině dítěte, o rodinné komunikaci a 

výchově i o osobnosti dítěte. 

Předem děkuji za Váš čas, přemýšlení a upřímné odpovědi. 

Jindra Šimonová 

 

datum...................................... 

podpis matky 

........................................................ 

 

podpis otce 

........................................................ 
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Příloha 2 – Dotazník položený respondentkám 

  

  vždy  často občas zřídka nikdy 

1. Kontrolujete přesnost a včasnost splnění domácích povinností 
vašeho dítěte? 

     

2. Necháváte plnění úkolů zadaných ze školy bez kontroly?      

3. Zakazujete svému dítěti používání jeho oblíbených věcí nebo 
jeho oblíbenou činnost jako formu trestu? 

     

4. Chválíte často své dítě?       

5. Ponecháváte samostatnost svému dítěti při řešení běžných 
denních situací a problémů? 

     

6. Pomáháte dítěti připravit se do školy?      

7. Lpíte na dodržování přesného denního režimu svého dítěte?         

8. Ustupujete často dítěti?      

9. Určujete striktně dítěti, jak dlouho si má hrát venku, být na 
počítači, jak dlouho se může dívat na televizi apod.? 

     

10. Rozhodujete se o rodinných výletech s dítětem společně?      

11. Povídáte si s dítětem delší dobu každý den?      

12. Mluvíte otevřeně o intimních otázkách?      

13. Zdůrazňujete dítěti, že je nutné mít vysokoškolské vzdělání?      

14. Uvažujete o tom, že by vaše dítě mělo přejít na alternativního 
nebo domácího vzdělávání? 

     

15. Necháte dítě spolurozhodovat o tom, jakou školu si vybere 
(např. zda zůstane do 9. třídy na ZŠ nebo se přihlásí na 
osmileté gymnázium)? 

     

16. Upřednostňujete školní výsledky před zájmovou činností 
dítěte (sport, umělecká činnost a další)?   

     

17. Porovnáváte výkon vašeho dítěte ve škole s ostatními 
spolužáky? 

     

18. Podněcujete dítě k samostatné činnosti a podporujete vždy 
jeho iniciativu? 

     

19. Uklízíte po dítěti nepořádek?      

20. Podílí se vaše dítě společně s vámi na domácích pracích?      
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Příloha 3 – Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině 
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Příloha 4 – Ukázka přepisu rozhovoru s kódováním 
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