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Slovo úvodem 

Průvodce studiem  

 

Vážený čtenáři, 

dostává se Vám do rukou učební text s názvem „Vybrané kapitoly z psychologie 
rodiny.“ Téma partnerství a rodičovství je často ústředním tématem našich životů, a 
každopádně zdrojem i důsledkem mnoho našich postojů k životu. Je proto důležité 
rozumět jevům, na kterých se rodina podílí, které produkuje a kterých jsme 
odrazem. Je důležité vědět, jak se k nim postavit, co se z nich o sobě můžeme 
dozvědět a jak je měnit. 

Cílem této studijním opory je věnovat se některým zásadním kapitolám z této 
oblasti. Jiné (a stejně tak zásadní) však zcela pomíjíme pro omezenou kapacitu 
tohoto učebního textu. Tato skripta jsou podkladem pro část probíraných a 
diskutovaných témat v předmětech Psychologie rodiny, které katedra pedagogické a 
školní psychologie zajišťuje (nejen) pro obory PdF. K pokrytí celé tématiky využijte 
bohatou existující kvalitní literaturu našich a zahraničních předních odborníků. 

                Přeji Vám při studiu mnoho inspirace jak v osobním, tak v profesním životě. 

 

                                                                                                                    Tereza Kimplová 
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1 Základní potřeby dítěte 

Cíl kapitoly 

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 Vysvětlit dopady nesycených potřeb na vývoj dítěte. 

 Popsat význam jednotlivých potřeb. 

 Pochopit souvislosti mezi potřebami a motivací člověka. 

 Umět rozlišit a najít shody mezi jednotlivými teoriemi potřeb. 

 

Klíčová slova 

Maslowova pyramida potřeb, Pesso-Boyden, prof. Matějček 

 

 

Cvičení 

Napište si v bodech: 

 Co dělá rodinu rodinou z hlediska dítěte? 

 Jaké funkce by rodina z tohoto úhlu pohledu měla plnit? 

 Čím je rodina pro Vás? 

1.1 Typologie potřeb 

Rodinu dělá rodinou mimo jiné především vzájemné uspokojování duševních 
potřeb dětí a rodičů coby jejich vychovatelů. Připomeňme si stručně, jaké jsou 
základní potřeby a Vašim úkolem je porovnat shody a rozdíly. Jednotlivé koncepce 
vychází z různých teorií (Maslow, Matějček, Pesso-boyden aj.), jejich základ je však 
stejný, neboť vycházejí z emipirické zkušenosti. 

Pyramida potřeb dle A. Maslowa 

V nejznámější vešla tzv. pyramida potřeb dle A. Maslowa, kdy potřeby mají 
své hierarchické uspořádání. Na nejnižším stupni jsou to potřeby fyziologické, jejíchž 
naplnění zaručuje vnitřní homeostázu – rovnováhu (dýchání, jídlo, voda, spánek, 
vylučování či reprodukce). Další rovinou je potřeba bezpečí (stabilita, jistota, 
struktura, pořádek, předvídatelnost událostí), která nás při jejím naplnění zbavuje 
úzkosti a strachu.  Patří zde zajištění bezpečí našeho těla, ale také pocit zajištění 
v oblasti pracovní, rodinném prostředí, ve zdraví, v oblasti našich zdrojů aj. Když 
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jsou naplněny tyto dosavadní roviny, přichází na řadu potřeba láskyplných vztahů, 
náklonnosti, přátelství, partnerství – potřeba někam patřit. Následují potřeby 
týkající se sebeúcty a sebehodnocení, tedy uznání, býti úspěšným, získat pozornost 
a ocenění.  

Tyto popsané roviny Maslow chápal jako tzv. „deficientní“ tzn. člověk má 
potřebu, a pokud je uspokojena, potřeba zmizí. Rovnováha je zajištěna, 
„organismus“ funguje optimálně, jsme zdraví… Čím vyšší rovina, tím nižší naléhavost 
jejího uspokojení. Stoupáme tedy od základních biologických potřeb k složitějším 
motivům. Pokud má člověk nižší uspokojené, může se snáz věnovat vyšším.  

Konečná úroveň se týká sebeaktualizace. Jedná se o naplnění našeho 
potenciálu, o naplňování naší seberealizace. Prožitky opravdové seberealizace se 
zabývají různé filosofické a náboženské tradice. Lidé v této rovině nejsou tolik závislí 
na okolí, na kultuře, na úsudcích ostatních lidí, vyznačují se stavem bytí s hodnotami 
jako je krása, dobrota, spravedlnost, pořádek, hravost, samostatnost, soucit, 
smysluplnost atd. Nejedná se tedy o deficientní potřebu, ale o růstovou. Této 
roviny však většina lidí nedosáhne, neboť neustále plní některé z předchozích… 

Jako jiné teorie, i tato prošla (nejen) dobovou kritikou. Existují totiž lidé, kteří 
se seberealizují, aniž by měli naplněny základní potřeby. Také je otázkou, zda-li je 
pyramida stejnou mírou platná pro muže i ženy.  

 

Cvičení 

Definujte: rozdíl mezi samotou a osaměním. 

 

Potřeby dle prof. Matějčka 

Matějček (1994) např. definuje potřeby takto a vidíte, že se takřka neliší od 
výše uvedeného, jsou spíše vhodným doplněním: 

 Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů. 

 Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech (smysluplného světa), což 

jsou základní podmínky pro učení. 

 Potřeba prvotních emočních a sociálních vztahů (vztah k matce atd.) Přináší 

dítěti pocit životní jistoty a je podmínkou pro žádoucí vnitřní integraci jeho 

osobnosti. 

 Potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty, z jejíhož uspokojení 

vychází zdravé uvědomění vlastního Já, vlastní identity. To je pak dále 
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podmínkou pro osvojení užitečných společenských rolí a hodnotných cílů 

životního snažení. 

 Potřeba otevřené budoucnosti nebo životní perspektivy. Její uspokojení dává 

lidskému životu časové rozpětí, podněcuje a udržuje v člověku jeho životní 

aktivitu. (Tato potřeba je například ohrožena u dětí s fatální diagnózou.) 

 

Potřeby dle Pesso-Boyden 

 
 Pesso-Boyden vycházejí z předpokladu, že „potřeby musí být naplněny ve 
správný čas, správným způsobem a správnými lidmi“. (Pesso-Boyden, Vrtbovská 
2009) 
 
 Je zcela zřejmé, že každé sycení potřeby mělo v naši osobní minulosti (a stejně 
tak v současnosti) své kontinuum: každá mohla být sycena málo, optimálně, nebo 
moc (přesycena). 
 Dítěti potřeby jak fyzicky (doslovně) tak psychicky (symbolická úroveň) 
zajišťují rodiče, posléze je to však na každém z nás, aby zcela autonomně naplňoval 
své potřeby. Často slýcháváme hlášky „učiň mně šťastnou“, „udělej to tak, abych 
byl/a šťastná“ apod. Jsme to však jedině my sami – dospělí – kteří můžeme sami 
sebe učinit šťastnými! Partner, rodič, kamarádi…nikdo již nenese odpovědnost za 
nás život.  
 
Pesso-Boyden tedy pojmenovávají „své“ potřeby takto: 

 
• Potřeba místa. 
• Potřeba ochrany (bezpečí a jistoty). 
• Potřeba sycení (podněty...) 
• Potřeba podpory. 
• Potřeba mezí (limitů). 

Potřeba místa 

Potřeba místa je charakterizována pocitem, že jsem součástí tohoto světa, že 
„někam patřím“. Mám své fyzické místo, kde se cítím dobře, psychické vazby a 
společenské kontakty. 

Byla to už děloha naší matky, která jako první tuto potřebu naplňovala. Jaká 
byla? Byli jsme chtění, nechtění? Plánovaní, neplánovaní? Vítáni na svět? Bylo tělo 
naší matky úrodnou blahodárnou půdou nebo spíše toxickým prostředím (kouření, 
alkohol, přemíra jejího stresu…). Dále se pak díváme, jak je místo syceno v rodině: 
máme svou postel, své místo u jídelního stolu, na pohovce? Svůj oblíbený hrníček, 
koutek? Máme a vnímáme rodinnou identitu „my jsme Novákovi“? Co širší rodinné 
kontakty, kdo k nám patří a kdo ne? Totéž nás potkává v mateřské škole, škole… 
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Člověk, který nemá tuto potřebu dostatečně sycenou, zažívá často pocity 
vykořenění „nikam nepatřím“, „pocházím asi z jiné planety…“, necítí se být součástí 
své rodiny, systému. Někdy je na to dokonce hrdý („nikoho nepotřebuju, 
spolehnout se lze jen na sebe“), ale za tímto se často skrývají hluboké pocity studu, 
selhání a smutku. 
  

Všimněte si, jak často se třeba používám trest v podobě narušení potřeby 
místa – přesazování ve škole, obsazování místa druhým, braní hraček apod. 

 

Cvičení 

 Zkuste si písemně odpovědět na otázku: jak moc je člověk teritoriální bytost? 
Uveďte příklady.  

 Je rozdíl mezi muži a ženami v tvorbě a obraně/ochraně „svého“ místa? 
Pokud je, tak jaký? 

 

Potřeba ochrany (bezpečí, jistoty) 

Štít proti nebezpečí v našem dětství je vždy ochrana ze strany rodičů. Lidské 
mládě se rodí naprosto bezbranné a závislé na matce/pečující osobě. Bezpečí dítěte 
může být narušeno jak nerespektováním této potřeby, tak z vnějšku např. 
lékařskými zákroky, hospitalizací matky v raném věku dítěte, ale taky častými 
hádkami v přítomnosti dítěte aj. 

V dnešní době se však často setkáváme s poněkud opačným extrémem, 
přehnaným bezpečím, kdy rodiče svým často vymodleným dětem dopřávají 
přehnané bezpečí. Pečují tolik, že nedovolí dítěti zažít běžná rizika nutná k prostému 
radostnému dětskému žití (lezení po stromech, prolézačkách, pobyt bez dozoru 
venku atd.) 

 

Cvičení 

 Zkuste popsat typické projevy dítěte, které se necítí bezpečně. 

 Co je typickým projevem partnera/partnerky, směrem k vám v situaci, kterou 
vnímá pro sebe jako potencionálně nebezpečnou?  

 

Potřeba sycení – podněty, informacemi, péčí…. 

Každý z nás má potřebu fyzické a psychické blízkosti, potřebujeme pozornost 
druhých, učit se vyprávěním, učit se… Dnešní doba je charakteristická spíše 
přesyceností než nedosycením. A to bohužel především ve smyslu technického rázu, 
kdy kvantita převládá nad kvalitu. Technika nahrazuje sociálno a mezi lidmi dochází 
k emočnímu odcizení. 
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Důsledkem pak bývá vnitřní pocit agrese, neklid a dojem, že nestihneme obsáhnout 
a pojmout všechna data, která kolem nás obrovskou rychlostí přibývají.  

 

Cvičení 

 Zkuste zjistit, kolik videí denně vznikne na youtube?  

 Jak dlouho byste se museli dívat, abyste shlédli videa přidaná na tento kanál 
za jediný den? 

 

Potřeba podpory 

Potřeba podpory na fyzické úrovni znamená tělesnou blízkost, doteky, něhu, 
objetí, pohlazení. Na verbální rovně pak mluvíme o pochvale, vyjádření uznání aj. 
Podpora poskytuje dítěti pocit přijetí, úcty a sebedůvěry. V současné době opět toto 
vše „nahrazuje“ spíše technika. Všimněte si, jak často se již u kojení matky věnují 
něčemu jinému, než samotnému procesu. Jak mnohdy tuto chvíli berou jako „klid 
od dítěte“ a hovoří s kamarádkou, nebo se dívají na mobil… V zamilovanosti se tato 
potřeba objevuje s vysokou naléhavostí. Zamilovaní se často houpají, vodí za ruce, 
hladí. A nikdy z našeho života nevymizí….to pouze její projevy, na které mnohdy 
rezignujeme.  

 

Cvičení 

 Kolik tělesného a emočního kontaktu jsme strávili v raném dětství s oběma 
rodiči?  

 Čím se stává dnešní návrat k jeslím z hlediska této potřeby? 
 

Cvičení 

 Proč virtuální svět často vítězí nad skutečným? Jak udělat, aby tomu tak 
nebylo? Zkuste se zamyslet nad konkrétními kroky a rozepsat je u 
konkrétního dítěte-žáka. 

 Jak mají sycenou potřebu podpory různé národy? Srovnejte například 
Španělsko, Japonsko, Severské státy, Česká republika. 

 

Potřeba mezí (limitů) 

Potřebou limitu rozumíme meze, správné hranice. Limit není trest! Za 
povšimnutí stojí to, jak často malé dítě trestáme, aniž by vůbec chápalo, znalo, limit 
pro danou činnost atd. (Například, když se batole snaží ze stolu shodit skleničku, až 
příliš často dostává přes ručku…) 
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Prvním limitem je rovněž již děloha matky, kdy dítě prostřednictvím nožiček 
(ručiček) zakouší, jaké to je se opřít, a zjistit díky tomu také svou tělesnost – své 
tělové hranice. 

Rodíme se se dvěma základními silami: tvořit a ničit. Tyto nás provázejí celým 
našim životem, a našim celoživotním úkolem je tedy zároveň i testování hranic.  
Od mala tedy naše dítě vychováváme – omezujeme právě v projevech naší 
potencionality, vitality, sexuality, a agresivity. Jak často jste například jako děti 
slýchávali: „neskákej, neběhej, sedni, seď klidně, nemluv, neřvi, nedělej to, stůj…“? 
Připomínám však zároveň, že limit je nutnost a základní potřeba! Dnešní doba je 
charakteristická tím, že děti rodičů, kteří zažili příliš autoritativní výchovu, velmi 
často používají výchovu liberální, tedy bez nastavení potřebných hranic. Mají totiž 
obavy, že by tím svému dítěti ublížili, že by nedovolili osobnosti dítěte se rozvíjet. 
Tak tomu ale není. Nedáme-li hranice dítěti, začne je tvořit samo a po svém. Tak 
jako pejsek, který nerad převezme řízení smečky, když vycítí slabost a nerozhodnost 
autority. Máme pak dojem, a jsme nešťastni, že vlastníme agresivního tvora, ten 
však často pouze hájí to, co jste měli obhájit vy sami. Třeba své místo na 
gauči…které bývávalo Vaše (viz potřeba místa). Otázkou tedy není, zda-li dítě 
limitovat nebo ne, ale jak to udělat správně.  

 

Cvičení  

 Čím je určena dle vás hranice tvořivosti? Kde – za jakých podmínek – se již 
stává projevem agrese? Např. leckterá vědecká či umělecká díla. Uveďte 
příklad. 
 

Řešený příklad 

Tří leté dítě (tedy dítě v období vzdoru) si vzorně hraje na písku, rodič hře 
přihlíží. Je dvanáct hodin a Vy jako rodič chcete jít na oběd. Dítě nechce. Jak budete 
postupovat? 

a) Prostě popadnu dítě a jdeme. 
b) Budu s dítětem diskutovat, vysvětlím mu, že je oběd, a že se pak vrátíme. 

Nebo mu za odchod něco slíbím, například odměnu po obědě. 
c) Po projevu nechuti dítěte odejít či vzteku, si sednu a počkám, až se dítě 

uklidní a nechám ho si hrát dál. 
d) Když dítě po mé opakované výzvě nepůjde, řeknu mu, že odcházím sama a 

lehce se vzdálím. 
e) Připravím dítě na změnu (např. dodělej si jednu bábovičku a pak půjdeme 

domů na oběd). Potom, i když mé svou vůli a emoce projevující dítě 
předvede „klasickou scénu“, dítě s klidem vezmu a bez větší diskuze s ním 
odejdu. 

Pokud jste zvolili možnost a), pak se jedná o autoritativní přístup. Je to 
přístup, kdy vše funguje na bázi „protože jsem řekl/a“ (na Ostravsku „bo bagr“). Dítě 
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nechápe proč či co se děje, ale autorita něco přikáže a rozhodne a dítě musí 
poslechnout, jinak následuje trest. 

 

Cvičení 

 Zkuste se nyní zamyslet, jak se bude chovat dospělec jako váš 
partner/partnerka při opakovaném prožitku takového přístupu „možnost A“ 
v dětství při vzájemné hádce. A naopak – zkuste vymyslet situace, kdy je 
takový přístup vhodný či nutný.  

Varianta b) je krásným příkladem „uplácení“ kterému později někdy alibisticky 
říkáme vnější motivace. Dítě se naučí, že je výhodné fungovat ve smyslu „něco za 
něco“.   

 

Cvičení 

 Zkuste povzpomínat, zda-li vám z rodiny, z partnerství či ze školy-práce, 
nevyplynulo něco v tomto duchu (možnost B). 

 

Možnost c) je příkladem liberálního postoje. Nedáváte dítěti žádný limit. Dítěti 
dříve nebo později nezbyde, než limity nastavovat samo. (Pro podrobnější pohled na 
tuto problematiku doporučuji například knihu Malý tyran od Lidmily Prekopové.) 
Tomuto přístupu bohužel leckdy podléhají nesprávně pochopené a uchopené tzv. 
alternativní směry výchovy, které mají obavu, že jakýmkoliv limitem brzdí osobnost 
dítěte, opět viz teorie výše. 

Možnost d) vidíme v reálných situacích velmi často. Dítě si pak buďto poklidně 
hraje dál (rodič je přeci za nejbližším rohem), nebo se rozpláče (srovnejte reakce dle 
typu vazby, kterou popisuje Bowlby!). Milovaný objekt odchází, dítě, které projevilo 
své přirozené emoce, aniž by mu byl nastaven limit, tedy ukázáno co tedy vlastně 
MÁ dělat, je opuštěno. 

Ano, možnost e) by měla být přiměřeným postupem. Nejprve oznamujeme, co 
se bude dít a necháme dítěti čas vyrovnání se s informací – na změnu, která přijde. 
Poté proběhne to, co jsme slíbili, sdělili („dodělej si jednu bábovičku…“) a posléze 
společně odcházíme (což může znamenat i odnos, protože se mnohdy dítě náležitě 
vzpouzí, pláče – a to v reálu znamená značné ohlasy a přísné zvědavé pohledy 
z okolí, nároky na naše ušní bubínky a zejména trpělivost.). Dítě se zpravidla do pár 
minut zcela zklidní.  

Pozn. autorky: podotýkám, že samotná situace u zcela zdravého vzdorujícího (z 
vývojové psychologie víte co je cílem tohoto období) dítěte je opravdu na rodičovské 
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nervy poměrně značným nárokem, a zcela jistě vyzkoušíte za dětství svého dítěte 
všechny uvedené varianty, možná i další – raději ani nenastíněné. Důležitý je však 
převažující stránka vaší výchovy, a mějte na paměti, že: 

 NEEXISTUJE IDEÁLNÍ RODIČ, STAČÍ SKUTEČNĚ JEN DOST DOBRÝ RODIČ!   

 

Pojmy k zapamatování 

Fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, láskyplných vztahů, sebeúcty, 
sebehodnocení, sebeaktualizace, potřeba otevřené budoucnosti, potřeba místa, 
potřeba mezí (limitů). 

 

 

Kontrolní otázky 

1. Jmenujte základní lidské potřeby. 
2. Vysvětlete podstatu Maslovowy pyramidy potřeb. 
3. Popište potřeby dle prof. Matějčka. 
4. Jaké jsou důsledky nedosycení potřeb v dětském věku a jejich projevy 

v partnerském životě? 

 

Korespondenční úkol 

 Nastudujte teorii attachementu dle Bowlbyho a popište základní vazby mezi 

dítětem a pečovatelem (matkou) včetně důsledků. 

 

  

 

Shrnutí 

Existuje vícero teorií potřeb, jádro však mají shodné. Mezi nejznámější patří 
Maslowova pyramida potřeb, která vychází z hierarchického uspořádání od 
fyziologických, přes potřeby bezpečí, lásky, sebeúcty až k seberealizaci. Jako další 
zmiňujeme např. teorii dle prof. Matějčka nebo autorů A. Pessa a D. Boyden. 
Uspokojování potřeb v dětském věku je naprosto klíčové pro náš vývoj a kvalitu 
života. 
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2 Současné trendy v rodině 

Cíl kapitoly   

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 Popsat a vysvětlit nejčastější důvody pro odklad mateřství. 

 Znát výhody a nevýhody – rizika, velmi mladých manželství, a starších párů 

s dítětem. 

 Shrnout současné trendy ve vývoji rodiny. 

 

Klíčová slova 

odklad mateřství, současné trendy v rodině, přínosy a zápory rodičovství 

 

2.1 Odkládání mateřství 

Pro názornější představu o sílícím trendu odkládat mateřství až na období 
střední dospělosti zmíníme několik čísel. V průběhu 90. let došlo v ČR k výraznému 
poklesu úrovně počtu narozených dětí, který se snížil z necelých 130 tisíc z přelomu 
80. a 90. let na 89 tisíc v roce 1999. Od tohoto roku se počty mírně zvyšují (v roce 
2004 to bylo cca 97 tisíc dětí). Během 90. let se přesunul věk, v němž ženy nejčastěji 
rodí děti, z věkové skupiny 20-24 let na 25-29, v současnosti se křivka pomalu blíží 
ke třicítce. Muži se stávají otci zhruba ve věku 28-30 let či výše. V časování rození 
dětí se však stále výrazněji začíná projevovat závažná změna: stále větší díl prvních 
dětí se rodí mimo manželství, v roce 2004 to bylo 30%, v roce 2011 již přes 40 
procent! (Pozor, to neznamená, že tyto děti posléze v nesezdaném partnerství i 
vyrůstají, dítě se většinou právě stává oním impulzem ke sňatku. Procento dětí 
vyrůstajících v nesezdaných rodinách je dle údajů z roku 2005 cca 15%, a lze 
očekávat, že do roku došlo 2018 k dalšímu nárůstu.) V rodinách v průměru ubývá 
dětí (stále je však převládajícím typem rodina s dvěma dětmi). Vše podrobněji 
včetně kompletního vývoje a mnoha dalších zajímavých dat najdete ve statistických 
ročenkách ČSÚ, dle výsledků SLDB, na různorodých serverech zabývajících se těmito 
ukazateli typu www.demografie.info apod. 
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Příklady ukazatelů: 

 

 

Zastoupení osob žijících v nesezdaných a v sezdaných soužitích podle věku a 

pohlaví – 2011 

(zdroj: SDLB 2011) 
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Podíl osob žijících v nesezdaném soužití podle věku, vybrané státy Evropy, 2011 

(Zdroj: Eurostat) 

 

Otázkou tedy je, jaké faktory zde hrají roli, proč se to děje? 

Z obecnějších sociodemografických hledisek je potřeba uvést následující: 
zvyšuje se vzdělanost a zaměstnanost žen, roste rozmanitost forem rodinného 
života a existuje (naštěstí) kontrola plodnosti. Krátce se u nich zastavíme. Je třeba 
mít na paměti i další, ne tolik citované, důvody, a to logický důsledek blahobytu, 
reflektovanou přelidněnost planety, „sex jako zábavu chudých“, emancipaci žen, 
lékařskou péči na vynikající úrovni, která umožňuje „investovat“ energii do dvou 
dětí, protože je velmi pravděpodobné, že obě přežijí na rozdíl od doby, kdy část dětí 
umírala na dnes již očkováním vymýcené nebo značně omezené choroby apod. 

2.1.1 Vzdělanost a zaměstnanost žen 

Je známo, že ženy, které odkládají mateřství, mají většinou vyšší vzdělání, žijí a 
pracují ve městě, budují nejdříve svou profesní pozici, kariéru. Starší matky však 
samy o sobě jen málokdy vysvětlují odložení svého mateřství právě profesními 
důvody. V britském vzorku matek nad 40 let jen 5 % uvedlo tzv. kariérové důvody 
jako příčinu svého pozdního mateřství. Ženy zaměstnané v oblasti školství, výzkumu 
či vědy mají dost problematické rozhodování, kdy mít děti, zvláště když přestávky v 
kariéře jsou považovány za brzdu profesního rozvoje a potencionální hrozbou ztráty 
zaměstnání. (Sobotková, 2001) 

Ženy u nás (i ve většině evropských zemí) stále velmi často řeší otázku „rodina, 
anebo práce?“. To je už z podstaty špatně postavená otázka. V dnešní moderní 
společnosti je totiž stále vymezen „ženský svět“ zahrnující převahu sféry péče o 
domácnost a rodinu, zatímco ten „mužský“ je světem práce, politiky a veřejné 
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angažovanosti. A čím více se ženy emancipují, tím více se souvislosti s „gender“ 
problematikou stávají polem, který začíná vyvolávat negativní reakce. Každopádně 
muž a žena angažující se paralelně v obou těchto sférách se nacházejí v situaci, která 
s sebou zákonitě přináší i nový druh zátěže v jejich každodenním životě. Dochází 
k narušení tradiční dělby práce v domácnosti (což nelibě snáší spíše mužská část 
populace, která tyto tradice založila), k proměně obsahů rolí muže a ženy v rodině, 
mění se vztahy mezi partnery, ale i mezi rodiči a dětmi. 

Muž, který podniká a podnikání se mu daří, zase často platí „daň“ v podobě 
minimální přítomnosti v rodině. Někdy se svou absenci snaží rodině vynahradit 
financemi, materiálním zabezpečením. Role „živitele“ však roli otce (a ani manžela) 
vynahradit nemůže.  

Jiným typem nového problému jsou rodinné konflikty vyvolané tím, že žena 
dosáhne výrazně lepšího postavení a příjmu než její manžel, což v patriarchální 
společnosti neemancipovaných mužů (ale i žen, které touží po muži, jež by je 
„ochránil a zajistil“) opět bohužel vyvolává otřesy rolí a neshody. V případě tzv. 
„rodinné firmy“ zase spory vyvolává spletení pracovních a rodinných rolí. 

 

Cvičení 

 Literatura obvykle zmiňuje tuto kapitolu v souvislosti s ženami (viz 
„vzdělanost a zaměstnanost žen“). Jak však vše vnímají muži? Chtěli by mít 
děti, je-li tradovaný rozdíl mezi partnery cca 3 roky, ve svých 25 letech? Chtěli 
by do třiceti let života dvě tři děti? Co na to otcové ve čtyřiceti? 

2.1.2 Formy rodinného života 

V současnosti je mnohem více rozvedených a znovu uzavíraných manželství 
než dříve, jejich počty stále rostou. Počet rozvádějících se párů v ČR již přesahuje 
50%. Narůstá rovněž počet nesezdaných párů a počet svobodných matek. Průměrný 
věkový rozdíl mezi partnery se liší v závislosti na věku, ve kterém manželství 
uzavírají. Jestliže si člověk bere mladšího partnera/ku, tak se zvyšujícím se věkem 
roste i jejich věkový rozdíl (u mužů výrazněji). 

Ač je na mladou svobodnou matku stále ještě nahlíženo předsudečně, v 
obecném povědomí již slábne dlouho převládající představa ženy, která tzv. udělala 
chybu. Bohužel je však nyní také stále více žen, které si velmi přejí mít dítě dřív, než 
bude pozdě, i když nemají vhodného partnera do manželství. A bez ohledu na zájmy 
dítěte a jeho právo mít oba rodiče jej posléze skutečně mají a vychovávají například 
s babičkou.  
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2.1.3 Proces rozhodování a rodičovství 

Proces zda a kdy mít děti tedy podléhá různým psychologickým a sociálním 
tlakům. Mateřství je většinou považováno za samozřejmou součást životního plánu 
žen, i když narůstá počet těch, které vědomě mít děti nechtějí. Stereotyp bezdětné 
ženy, tedy sobecké kariéristky, chladné či nešťastné, prostě divné, již není tak silný 
jako kdysi, stále se s ním však setkáte. Na druhou stranu také právě díky odkládání 
mateřství do stále vyššího věku narůstá počet žen (i mužů) které mají problémy 
s plodností, a roste počet dříve narozených dětí, resp. matek, které ze zdravotních 
důvodů nemohou své děti donosit. (Viz níže – rodiče ve vyšším věku.) Zatímco 
umělá reprodukce se již často bohužel stává běžným tématem společnosti, jedním 
z témat na hraně etiky zůstává otázka náhradní mateřství a další experimenty na 
dětech. 

Částečně rozhodování ve prospěch narození dětí pravděpodobně ovlivňují 
očekávání až tlaky rodiny a nejbližšího sociálního okolí, obzvláště tehdy, jste-li 
jedináčkem, není-li v rodině ještě žádné vnouče, nebo jsou vaši rodiče staršího věku. 
Nepřímý vliv mohou mít i přátelé – kteří na vás mají vliv v přijatelném modelu 
rodičovství, a ovlivní tak rozhodování dosud bezdětného páru. Záleží též, z kolika 
sourozenců pocházíte a jestli „splňujete“ rodinnou normu. Například často se stává, 
že děti ze tří sourozenců sami chtějí mít tři děti. 

Čistě individuální zhodnocení přínosů a ztrát v rodičovství má však na 
rozhodování zásadní vliv. 

Mezi nejčastějšími „oběťmi“ rodičovství jsou zmiňovány: zpomalení kariéry 
matky, finanční znevýhodnění, omezení osobní svobody (neboť péče o dítě, zvlášť 
v jeho útlém věku, znamená vysoké nároky limitující životní styl ženy), nutnou 
změnu životního stylu. Dle Sobotkové (2001) velká mezinárodní studie, jejíž součástí 
byl britský výzkum, identifikovala ztrátu osobní svobody jako hlavní důvod odkládání 
mateřství. Dále dopad na manželský vztah - zejména negativní vliv vyčerpanosti a 
případné emocionální lability ženy na sexuální život. Někdy také strach z přílišné 
pozornosti matky směrem k dítěti a odklon od manžela (tento důvod uvádějí častěji 
muži, zejména ti nezralí). Kromě výše uvedených to mohou být ještě například: 
rodičovství je nezvratné rozhodnutí, nelze je vzít zpět. Některé ženy a muži se 
obávají, že by nebyli dobrými rodiči. Některé páry nechtějí přivést děti na svět, kde 
jsou vážné globální problémy apod. „Těhotenství mi zničí postavu.“ „Vezme mi to 
veškerý můj čas.“ „Přijdu o přátele.“ 

Co do „přínosů“ bezdětné páry uvádějí: radostný vztah s dítětem, rozvoj 
vztahu k partnerovi - žena vidí manžela v nové roli otce, manžel vidí svou ženu v 
nové roli matky. Nová přátelství s jinými matkami a s rodinami, které mají malé děti. 
Osobní naplnění: mateřství je pro některé ženy také příležitost k sebevyjádření a 
osobnímu rozvoji, dodává pocit osobní hodnoty, eventuálně smysluplnosti života. Je 
to pokračování rodu, „vlastní krev“ - pro některé rodiče je velmi podstatný pocit, že 
prostřednictvím dětí přesáhne jejich rodina do budoucnosti (tento podnět jsem 
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zaznamenala více ze strany mužů). Rodičovství je výzva, zdroj podnětů, dává lidem 
příležitost poznávat sebe i druhého tak, jak by to bez dítěte nebylo možné. 
Rodičovství jako známka dospělosti (Sobotková /2001/ uvádí pozoruhodný rozdíl 
mezi muži a ženami – kdy tento důvod uvádí 79% žen, ale jen 21% mužů). 

 

Cvičení 

 Co by jako známku dospělosti uváděli muži? 

 

Závěrem - narození dítěte je jedinečnou, neopakovatelnou událostí. Jste u 
stvoření života a přivedete na svět nového člověka! Budete se zřejmě bát porodu, a 
bodejť by ne, když se dotknete neznámého, prožijete bolest, a pocit strachu 
z možné blízkosti smrti. Z různých časopisů, knih a názorů rodičů i kamarádů-
kamarádek budete ovlivněni starostmi a radostmi, které s dítětem máte prožívat. 
Budete unaveni, vyčerpáni a možná ne tak šťastni, jak jste si představovali. Budete si 
uvědomovat, že tato bytost je na vás dočasně závislá a vy za ni máte plnou 
zodpovědnost. A už navždy nebudete manželé (partneři), ale rodina. Narodilo se 
právě vám. Jen na vás teď bude záležet, co budete spolu prožívat a co ne. To, co se 
přihodilo, čeho jste byli přítomni, to je zázrak života…a takovému uvědomění, 
tomuto pocitu, se těžko něco vyrovná. 

2.2 Velmi mladí rodiče, rodiče ve vyšším věku 

Je známo, že starší a mladší rodiče se liší ve stylu interakce s dětmi. Starší 
matky jsou citlivější na projevy dítěte, rychleji na ně reagují. Častěji než mladší 
matky zapojují dítě do organizovaných aktivit (kroužky, cvičení). I starší otcové si 
hrají jinak, zdá se, že v jejich hraní není tolik aktivních fyzických prvků jako oblíbené 
vyhazování do výšky, nošení, točení s dítětem. I další studie naznačují, že děti 
starších rodičů mají se svými rodiči více verbálních než fyzických aktivit. Při 
hodnocení temperamentu dítěte se projevilo, že starší matky oproti mladším 
vnímají své děti jako více temperamentní, silné osobnosti, méně poddajné a hůře 
utišitelné v útlém věku. (dle Sobotkové, 2001) 

Termínem velmi mladí rodiče však rozumíme kategorii, která se vztahuje na 
dívky a chlapce, kteří mají děti již ve věku mladistvém, tj. před dokončeným 18. 
rokem. Dnes tato kategorie rodičů prakticky vymizela, spíše se potýkáme s opačným 
trendem, tedy s narůstajícím věkem budoucích rodičů. Každopádně tato skupina, 
byť automaticky psychosociální charakteristika tohoto vývojového stadia 
neznamená nutnou rodičovskou nezralost, spadá do rizikové kategorie. Manželství 
velmi mladých rodičů se proto také často rozpadají. Navíc tato manželství vznikají 
nejčastěji z důvodu nechtěného otěhotnění partnerky. Tito nastávající rodiče často 
řeší více komplikací k vlastním rodičům, a musí volit krajní řešení. Obecně mají nižší 
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socioekonomický status, finanční a bytové obtíže, nižší informovanost ohledně 
rodičovství, méně znalostí a zkušeností. Velmi mladí rodiče (častěji pak otec) jsou po 
narození dítěte konfrontováni s každodenními povinnostmi doprovázenými různým 
druhem nepohodlí, které si neuměli dostatečně představit. Jejich starosti a náplň 
dne budou odlišné od jejich vrstevníků… 

Velmi mladým rodičům mohou v harmonizování, udržování a posilování 
mladého manželství výrazně pomoci prarodiče. Oba mladí rodiče by měli více vědět 
o tom, co je čeká, jaké povinnosti jim narození dítěte přinese, ale také, jaké často 
nepříjemné pocity a postoje to v nich bude vyvolávat. Jestliže by si byli předem 
vědomi těchto úskalí, mohou se na ně lépe připravit a částečně se jim vyhnout. 
Jedním z cílů okolí by hlavně mělo být identitu dítěte a jeho rodičů povznést, nikoli 
ponížit! Viz časté hledání viny, viníka, za „zkažený život“ atp. 

Za přechodné věkové pásmo z hlediska rodičovské zralosti se v psychologii 
považuje přibližně 19. - 20. rok věku.  

Vyšším věkem pro mateřství se zpravidla míní 35 let a více, pro otcovství cca o 
10 let více, tedy 45 a výš. V prvé řadě je nutné zmínit to, že děti starších rodičů jsou 
zachycovány ve zdravotnické praxi častěji, než odpovídá jejich zastoupení 
v populaci. Těhotenství matky starší 35 let je častěji rizikové a některé geneticky 
podmíněné syndromy mají vztah právě k věku matky. Starším matkám se také rodí 
více nezralých dětí než v předchozích věkových kategoriích, stejně tak ale dětí s vyšší 
porodní váhou než je průměr, což rovněž může být příčinou následných vývojových 
nerovnoměrností. Dalším důvodem je větší úzkostnost starších rodičů, kteří mají 
tendenci všímat si i drobných zdravotních obtíží a svou nejistotu tíživěji prožívají. 
Mnohdy jde o dítě „vymodlené“ po dlouhodobém neúspěchu otěhotnět a 
opakovaných léčebných peripetiích. Jisté procento dětí se rodí starším rodičům v 
opakovaném manželství. Jestliže mají rodiče dítě okolo čtyřicítky, jsou ve svém 
rodičovství společensky osamělejší, než když mají dítě o 10 či 15 let dříve. (Matka 
rodička se v porodnici setká až o 20 let mladšími ženami.) Také ve vztahu 
k prarodičům je situace oproti mladým manželstvím rozdílná. Tyto okolnosti mají 
přirozeně vliv na rodičovské postoje a chování. 

Matějček (1994) uvádí heslovitě nejčastější výchovné krajnosti starších rodičů: 

 zvýšená úzkostnost, zvýšená vnímavost vůči nebezpečím, jež by mohla 

ohrozit jejich dítě; 

 menší jistota v zacházení s dítětem, méně spontaneity, méně radostného 

uvolnění; 

 tendence zveličovat nemoci a poruchy; 

 snaha omezovat aktivitu dítěte, aby si neublížilo (např. příliš teplé oblékání 

dítěte); 
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 větší tendence ujišťovat se o své vychovatelské úspěšnosti tím, snahou dítě 

vést k všestranné prosperitě duševní i tělesné (nucení dítěte do nadměrné 

výkonnosti školní, někdy sportovní, kulturní atd.). 

Zvláštní skupinou jsou rodiče věkově velice rozdílní. Tedy kdy jeden (v naprosté 
většině muž) je o dvacet, třicet i více let starší než druhý.  

2.3 Vývoj současné české rodiny 

Sociologické i psychologické studie se zabývají sledováním vývoje manželství, 
rodiny. V různých výzkumech najdete podrobnou historii vývoje (nejen) české 
rodiny. Shrneme-li již v předchozích kapitolách uvedené, můžeme uvést tyto 
současné trendy: 

 tendence odkládat sňatky a rození dětí; 

 tendence zakládat rodinu neformálně, bez sňatku; 

 zvyšování rozvodovosti; 

 tendence omezovat počet dětí v rodině; 

 prodlužování doby, po kterou děti a rodiče žijí spolu. 

Téměř všechny tyto trendy ukazují na sílící prosazování individuálních zájmů 
před zájmy rodinnými.  

Jsou-li oba manželé na společenském vzestupu, dostávají se do potíží, kdo a 
v jaké míře se bude věnovat dětem a domácnosti. Věnovat se na excelentní úrovni 
kariéře a zároveň plně dětem prostě z časových důvodů nelze. Někdy pomohou 
prarodiče, problém vyvstává tehdy, řeší-li se přesunutím povinností na nejstarší dítě 
nebo dokonce nezájmem o děti, výchovou nahrazovanou chůvami apod. Dítě je tak 
bohužel bráno jako oběť nebo brzda v jiných sférách života. Jsou to však 
společenské tlaky „mužsky zaměřeného světa“, které daly vnitřní psychologickou 
prioritu jinam, než směrem k dětem. Je to stejně tak kontraproduktivní, jako nucení 
ženě mateřství jako její jedinou roli.  

Výchova dětí je v dnešní době také poznamenána vysokým tlakem (nejen) na 
školní výkony dětí. Již v mateřské školce jsou děti zahlcovány kroužky, později 
nuceny do aktivit (zejména pokud se jedná o sport), které nejsou přiměřené jejich 
vývoji – věku.  Výkonový styl života, který je zaměřený pouze na úspěchy a zároveň 
ubírá na radosti z emočního prožívání je jedním z odrazů dneška. 
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Pojmy k zapamatování 

Odkládání mateřství, vzdělanost a zaměstnanost žen, formy rodinného života, 

psychologické, sociální a společenské tlaky na formu rodinného života, tendence 

české rodiny, velmi mladí rodiče, rodiče staršího věku, současné trendy v rodině. 

  

Kontrolní otázky 

 Jaké faktory hrají roli při odkládání mateřství do vyššího věku ženy? 

 Popište psychologické a sociální tlaky na rodičovství. 

 

Korespondenční úkol č. 1 

 Co je vývojovým úkolem ženy/muže okolo 40 let věku z hlediska teorie např. 

E. Eriksona? Dejte jej do souvislosti s početím dítěte v této věkové kategorii. 

 

Korespondenční úkol č. 2 

 Dohledejte, jaký je průměrný věkový rozdíl mezi manžely v prvním manželství 
mezi 25-30 rokem věku. 

 Napište oběti rodičovství, co Vám rodičovství vezme (vzalo)? Až budete mít 
hotovo, tak napište klady rodičovství, co Vám rodičovství přinese (přineslo)? 

 Jaké jsou, jsou-li podle Vás rozdíly v přístupu k prvnímu dítěti u rodičů 
mladých (cca 20-23 let) a starších (35 a výše)? 

 Shrnutí 

V dnešní době se ve vyspělých zemích stále více setkáváme s jevem odkládání 

mateřství do pozdějšího věku ženy. Faktory, které v tom hrají především roli jsou 

důsledkem zvyšující se vzdělanosti a zaměstnaností žen, proměny rodinných forem 

života, kontrolované reprodukce apod. Existují také psychologické, sociální a 

společenské tlaky na formu rodinného života, které na nás mají vliv. Dopady zcela 

jistě zanechávají subjektivně vnímané přínosy a oběti rodičovství. 
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 V současné době v mnoha evropských státech (a samozřejmě v USA) sílí 
tendence již v prvních měsících dítěte svěřovat kojence do rukou „au pair“ 
nebo chůvě, aby mohla matka do práce. Jaké jsou v tomto případě ale ohledy 
na potřeby dítěte? Jak se budeme dívat z pohledu psychologického resp., jaké 
mohou být důsledky pro dítě do budoucna? Je možné tento trend změnit a 
jak? 

 Znáte ze svého okolí rodiče, jímž se dítě narodilo okolo 40. Roku věku? 
Pozorovali jste fakta uvedená v textu? Zaznamenali jste něco jiného? 
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3 Gender pojetí a jeho význam v rodině 

Cíl kapitoly 

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 Vysvětlit co je to „gender“. 

 Popsat genderové stereotypy u mužů i žen. 

 Umět zaujmout postoj ke genderovým stereotypům ve výchově či školním 

prostředí. 

 

Klíčová slova 

gender, genderové stereotypy, gender a výchova 

 

 

Řešený příklad 

Holčička a chlapeček, dívka a chlapec, žena a muž. Co se Vám vybaví, když se řekne 
výchova holčičky a chlapečka? Kolik z Vás by pro své budoucí miminko ženského 
pohlaví udělalo dětský pokojíček do růžova a u chlapce spíše do modrých barev? 
Kterému z pohlaví dítěte byste spíše koupili panenku a kterému logické hry? 
Stavebnice Lego či Merkur versus skládanka a puzzle? Kterému z dětí byste 
„odpustili“ špinavé oblečení a větší vylomeniny? Komu „dovolíte“ více plakat, komu 
více projevů fyzické agrese? 

Ano, pokud jste při odpovědích skutečně rozdělili hračky apod. dle pohlaví, pak jste 
právě podlehli genderovým stereotypům, jež už od raného dětství formují roli muže 
a ženy ve společnosti. 

 

Termín „gender“ se používá k označení kulturně a sociálně vytvořených 
rozdílů mezi muži a ženami. Se stejným významem bývá někdy užíván český výraz 
rod. Čili když jste žena - muž, velmi bude záležet do jaké doby, kultury, společnosti – 
jste se narodili, abyste se cítili šťastní a naplnění. Kultura a společnost působí 
rozdílně na muže a ženy, což vede k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich 
chování, očekávání či postojích. Tyto rozdíly nejsou univerzální, v různých 
společnostech a v různých dobách se liší. 

Stručně řečeno, genderové stereotypy a předsudky přisuzují mužům a ženám 
rozdílné vlastnosti a životní role v závislosti na jejich pohlaví. Např. ženy se mají 
starat o domácnost a děti, muži jsou živitelé, vydělávají peníze, jsou technicky 
zdatní, dobří řidiči a jejich role je založena převážně na úspěchu. Kluci nepláčou, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chov%C3%A1n%C3%AD&action=edit
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protože jsou odvážní, tvrdí, silní; holčičky nemluví sprostě a nechodí špinavé, 
protože jsou něžné, atd. Přičemž být „mužný“ je dobré, zatímco být „zženštilý“ 
špatné, často se objevuje vyjádření v běžné řeči typu „nebuď baba, buď chlap“, 
„pochlapil se“…, které nám jasně říkají, které pohlaví je lepší.1 

Nevhodné genderové stereotypy kromě toho, že lidem upírají žít život podle 
vlastních představ, mohou mít i závažnější zdravotní důsledky, jakými jsou např. 
bulimie či mentální anorexie (v důsledku stereotypu, že dívky mají být štíhlé, musí 
se zdobit a odpovídat dobovému ideálu krásy) nebo jiné závažné psychologické až 
psychiatrické poruchy, způsobené např. tím, že muži “nemohou” beztrestně 
projevovat emoce (zejména smutek formou pláče) a uvolňovat tak přirozeně 
agresivitu či napětí tímto způsobem. A nutno také podotknout, že stereotyp muže 
živitele, ochránce, zdatného bojovníka a přitom v dnešní době upřednostňovaného 
citlivého otce starajícího se o ženu, děti a dělícího se o povinnosti v domácnosti 
s sebou nese nemalou zátěž. Tuto problematiku probíráme podrobněji v seminářích 
Psychologie rodiny, vždy s sebou přinese zajímavou, místy bouřlivou diskusi a téma 
patří k velmi oblíbeným. V poslední době semináře navštěvují stále častěji i studenti 
– muži a já sleduji velmi uspokojivé proměny rolí, resp. změny v myšlení mužů i žen, 
tedy alespoň těch ve VŠ prostředí humanitního směru ve prospěch projevů citů, 
vyššího uvědomění a zaměření se na citlivější rozdělení rolí v domácnosti. Neboť 
jsou to často paradoxně samy ženy, kterým ač volají po rovnosti rolí – zejména 
v domácnosti a v pracovní sféře - vyhovují vlastně na mužích „mužské“ (rozuměj tak 
trochu „sociopatické“) vlastnosti, a jestliže se tedy muž ze stereotypů vymaní, bývá 
ženami (a společností) posléze označován termínem „pod pantoflem“, protože 
obraz „ideálního muže“ obdržely buďto ze svých původních rodin nebo z médií. 
Tímto se tento stereotypní „macho“ (který ale opravdu doma nebude pomáhat či se 
starat o děti) stále udržuje. A opět ženy - matky jsou těmi, které svým synům (na 
rozdíl od dcer, jež jsou vedeny k tomu, aby uspokojovaly potřeby druhým, zejména 
muži, až pak sobě) poskytují veškerý servis v podobě úklidu jeho skříně, pokoje a 
teplých večeří až do dospělosti a pak se diví, že oni totéž požadují od manželky, 
případně že mu manželka neposkytuje totéž. A takováto manželství nebývají příliš 
poklidná.  

Každá rodina má dnes svou dělbu rolí a zodpovědnosti za udělanou práci. 
Někdy jasně sdělenou, jindy bez domluvy. Otevřená dohoda je vždy lepší. Nelze 
srovnávat, jaká dělba je správná, co je mužská a ženská práce, neboť společnost 
zejména v městských aglomeracích skutečně obvykle nerozlišuje práce kde je 
zapotřebí velká fyzická síla, tedy mužská; to, co je důležité, je domluva. Vše závisí na 
počtů členů domácnosti, jejich vytíženosti, věku a dalších faktech. Výsledky výzkumů 
však říkají, že ač narůstá počet mužů, kteří se podílejí na pracích v domácnosti, 

                                                      

1
 Setkala jsem se ještě na střední škole s úsměvnou poznámkou při tělocviku, která zněla: „Mužstvo 

dívek je nastoupeno k hodině tělesné výchovy…“. 
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většinou za ně nepřebírají nutnou zodpovědnost. Spíše čekají, až partnerka „řekne, 
co mají udělat, a jak jí mají pomoci.“ Což partnerky štve a na konflikty je zaděláno. 

3.1 Gender ve výchově 

„Neštěstím dnešní ženy je, že musí vypadat jako holčička, oblékat se jako chlapec, 
myslet jako muž a dřít se jako mezek.“ 

Neznámá „anekdota“ 

Zajímavým aspektem genderových rolí a výchovy je vztah mezi IQ a úspěšností 
u mužů a žen. Během školní docházky dosahují lepších výsledků obvykle dívky a 
obecně lépe si vedou u zkoušek. Přesto je někdy znatelný rozdíl mezi školními 
výsledky jednotlivých dívek a jejich naměřenou hodnotou IQ. Relativní neprospěch 
(výkony horší než odpovídají inteligenci jedince) se u dívek začíná projevovat 
především kolem puberty, u chlapců (kde je to celkově méně častý případ) dříve. U 
dívek tedy k tomuto propadu dochází v době, kdy se zrychluje hormonální 
diferenciace pohlaví, ale také kdy jsou příslušníci obou pohlaví více podněcováni k 
rolím, které se od nich očekávají v dospělosti. (Samozřejmě že roli zde hraje i to, že 
v této době mají obě pohlaví úplně jiné starosti, než je vzdělávání se.) 

U mužské role se dosažení pracovního úspěchu považuje za její důležitou 
součást, u ženské role je touto nedílnou součástí naopak spíše konformita. 
Výsledkem je dvojí tlak na dívky - mohou být intelektuálně schopné a mít chuť do 
akademické práce (a škola je stále tlačí k dobrým výsledkům), a na druhou stranu 
jsou si vědomy skutečnosti, že k sociální roli dospělé ženy patří nižší studijní 
schopnosti a nižší pracovní výsledky než u muže. Tato skutečnost spolu se 
sebevědomým vystupováním chlapců ve vztahu k dívkám vyvolává u dívek obavy, že 
budou-li nadále dosahovat dobrých pracovních výsledků, bude to na úkor jejich 
feminity, tj. jejich popularity u chlapců.2 

Dvojí poslání, které vede ženu k podceňování pracovního postavení a 
úspěšnosti, pramení z konfliktu dvou oddělených rolí. Na jedné straně role 
požadující dosažení určité akademické úrovně ženy částečně sice zastírá diferenciaci 
podle pohlaví, na druhé straně vědomá potřeba být populární u mužů s sebou nese 
spíše závislost než naopak. Oblíbení chlapci jsou totiž většinou nezávislí, oblíbené 
dívky naopak závislé, konformní. V důsledku přijetí této posledně zmíněné role se 
dívky v postpubertálním věku těžko vymykají z tradičních představ ženské 
podřízenosti. 

                                                      
2
 Vzpomeňme nelichotivé označení „kariéristka“, zatímco slovo „kariérista“ ani není bráno 

jako označení, protože se považuje za samozřejmost, aby muž budoval kariéru. 

Samozřejmě tento pól nese svou zátěž stejně tak pro muže, kteří takto žít nechtějí. 



Gender pojetí a jeho význam v rodině 

 

23 

Cvičení 

 Vzpomeňte si na svou pubertu. Do koho jste se zamilovávaly/i? Jaký to byl 

typ chlapců, jaký to byl typ dívek? 

Zajímavým faktem rovněž je, že ženy často nejsou schopny posoudit reálně 
vlastní schopnosti. V testu (tento pokus je zmiňován v knihách Obecné psychologie), 
kde měly děti odhadnout, jak se vyrovnají s novým úkolem, chlapci věřili, že je to v 
jejich schopnostech a že si s ním poradí, a odhady chlapců na úspěch odpovídaly 
zhruba jejich hodnotě IQ. To však neplatí pro dívky, ty pokládají naději na vyřešení 
úkolu spíše za dílo náhody.3 

Za druhé, dívky mají větší obavu z neúspěchu než chlapci a hůře jej snášejí. 
Chlapci se chopí výzvy, dívky před ní couvají. Studie, která zkoumala děti ve věku od 
3 do 9 let, zjistila, že když si mohly vybrat, zda se vrátí k úkolům, které se jim 
nepodařilo vyřešit, nebo k úkolům, které už vyřešily, chlapci se raději vraceli k těm 
nevyřešeným a dívky k vyřešeným. Tento postoj přetrvává i v pozdějších letech a 
stává se z něho rituální reakce. Skupině vysokoškolaček se dařilo hůře při řešení 
složitého problému, pokud jim bylo řečeno, že si vedou špatně.  (Oakleyová, 2000). 

Velký význam a vztah k úspěšnosti a hodnotám IQ má: 

 výchova k nezávislosti,  

 identifikace s rodičem opačného pohlaví v dětství. 

Zkoumalo se rovněž chování matek k dcerám při řešení problémů. Matky, 
jejichž dcery dobře řeší prostorové problémy, nechávají dcery pracovat samostatně, 
zatímco matky dívek, kterým se v řešení prostorových úkolů nedaří, do jejich práce 
zasahují: nabízejí různá řešení, chválí dceru, když pracuje dobře, a naopak kritizují 
špatná řešení. Tato skupina dívek ale často ukazuje největší schopnosti ve verbální 
oblasti. Pak je tedy otázkou, co je příčina, co důsledek… Každopádně matky 
přenášejí svůj strach a nedostatek sebedůvěry na své dcery.  

Další výzkumy ukázaly, že klíčovým faktorem, který u dívek vyvolává 
nezávislost a s ní i intelektuální úspěšnost, je „svoboda pohybu a objevování“, 
absence mateřského omezujícího dohledu. Zjistilo se, že ženy s analytickými 
schopnostmi uvažování se častěji identifikovaly s otci. Také se zjistilo, že bystré 
dívky měly v dětství častěji zájem o tzv. chlapecké hry.  

                                                      

3
 Udělala jsem opakovaně ve svých seminářích pokus – nechala jsem odhadnout studenty a 

studentky hodnotu svého IQ. A skutečně, studentky měly vždy nižší odhad než studenti. 

Samozřejmě se hned nabízí otázka, u koho je odhad reálný (studentky většinou odhadovaly 

v průměru 110 a studenti 120). 
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Na druhou stranu dívky (v období mladšího školního věku) mají ale na rozdíl 
od chlapců méně společenských zábran přihlásit se k zájmům druhého pohlaví. 
Chlapec, který v tomto věku dívčí zájmy projeví, je častěji označen za divného, 
zatímco dívka za „divošku“. Rozdělení hraček v naší kultuře na ryze „holčičí“ a 
„chlapecké“ s věkem narůstá. Všimněte si např. v e-shopech (a nejen v nich), jak 
často je Hračkářství rozděleno na „dívčí“ a „chlapecké“ oddělení. Jaké typy hraček 
v nich asi budete hledat? A jak často je v klasických kamenných Hračkářstvích 
růžové a modré oddělení? Rodiče by se tomuto přístupu měli vyhýbat a měli by 
vědět, že hračky slouží nejen k zabavení dětí, ale zároveň rozvíjejí v dívkách a 
v chlapcích odlišné dovednosti a vlastnosti a vedou je k tomu, aby si při hraní 
vyzkoušely řadu rolí, které budou jednou plnit jako dospělí. 

Největší rozdíl mezi muži a ženami v intelektuální oblasti vyvstává tedy v době, 
kdy je na dívky vyvíjen nejvyšší tlak, aby se přizpůsobily femininní roli. Pětiletá 
děvčátka jsou mnohem méně „ženská“ v zájmech a činnostech, které preferují, než 
budou později. Také méně než chlapci rozlišují mezi činnostmi chlapeckými a 
dívčími. Jakmile se však přiblíží puberta a jakmile přejde puberta, nastane tato 
situace: 

 vytvoří se stálý tlak (ze strany rodičů, učitelů, kamarádek, chlapců), aby 

se dívka chovala jako „žena“; 

 zhoršuje se prospěch; 

 klesá korelace IQ a školní úspěšnosti. 

3.2 Gender a škola 

Ještě nedávno nám byly známy slabikáře, kde už od 1. třídy byly děti učeny, že 
„máma mele maso, táta má auto“ apod. Stejně tak většinu dívčích méně oblíbených 
předmětů typu fyzika, matematika atd. vyučovali muži a učebnice donedávna byly 
psány mužskými autory, kdy styl jejich vysvětlování je bližší chlapcům. Na druhou 
stranu nyní existuje převaha učitelského sboru ženského pohlaví, což opět 
nenapomáhá k rovnováze mezi pohlavími. 

I učitelky a učitelé přistupují k dívkám a k chlapcům s odlišnými očekáváními a 
požadavky. Od dívek se ve škole často očekává například poslušnost a schopnost 
přizpůsobení se. Existuje představa, že chlapci jsou ve škole, na rozdíl od dívek, 
tvořivější, asertivnější, impulzivnější a nepozornější. Dívky zase hodnější, pečlivější a 
snaživější. Pozitivní zpětnou vazbu získávají tedy dívky od učitelů a učitelek 
především za svědomitost, spolehlivost a klidné, spíše pasivní chování. Pokud se 
však ve třídě vyskytne dívka, která toto tvrzení svým chováním vyvrací, je 
napomenuta důrazněji, než by byl ve stejném případě napomenut chlapec. Protože 
se zlobení a vyrušování od chlapců přirozeně očekává, v rámci vyučování ho učitelé 
tolerují více než rušivé chování děvčat. Atd. (Jarkovská in Mertinová, 2005) Díky 
výzkumu Sadkerových z roku 1994 (in Mertinová, 2005) se také zjistilo, že učitelé 
obvykle tolerují i to, když chlapci vykřikují odpovědi na otázky, aniž by se přihlásili o 
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slovo. Na rozdíl od nich bývají dívky v podobných situacích napomínány za 
„nevhodné“ chování. Učiteli jsou chlapci častěji vybízeni k odpovědi i tam, kde se o 
slovo sami aktivně nehlásí, a na otázky chlapců mají učitelé sklon odpovídat přesněji 
než na otázky dívek. Chlapci jsou také častěji chváleni za intelektuální výkon a dívky 
spíše za příjemné vystupování a upravený zevnějšek. Sadkerovi (tamtéž) dále 
dospěli k závěru, že učitelé více u chlapců než u dívek dbají na opravování chyb a 
rovněž chlapce stavějí před náročnější úkoly a nutí je hlouběji promýšlet určitý 
problém. Další studie v následném desetiletí jsou mírnějšího rázu – snad se tedy i 
zde situace zlepšuje. Každopádně na výše zmíněné je dobré si dávat pozor, věnovat 
se neustále sebereflexi. 

Také u školních vědomostních her nastává problém při předávání představ 
o genderu. Dívky a chlapci jsou často rozdělováni do dvou skupin podle pohlaví (což 
v žádném případě ještě není špatně) a tyto skupiny proti sobě soutěží (to už špatně 
je). Děti jsou rovněž oddělovány při tělesné nebo pracovní výchově, a právě to je 
pak vede k samostatnému vzájemnému oddělování například v zájmových a 
sportovních kroužcích.  

 

Cvičení 

 Někdy oddělování a vysvětlování tématu v samostatných dívčích a 
chlapeckých skupinách zvlášť prospívá, jindy vede k vzdálení se. V jakém věku 
je například tato separace přirozeným důsledkem vývojového stupně? Na 
jaká témata byste dívky a chlapce rozdělili? A naopak, jak byste tytéž témata 
řešili ve smíšené skupině?  

 

A že chlapci mají lepší prostorovou představivost, logické myšlení, zatímco 
dívky verbální složku atd.? Ano, je pravděpodobné, že mezi pohlavími opravdu 
existují rozdíly ve specifických rozumových dovednostech dané biologicky – 
vývojově. Ale otázkou je, jak velké a jak velký podíl na jejich rozvoji má výchova 
(např. tedy už zmiňované, že chlapci jsou od mala spíše vedeni k samostatným 
činnostem venku i doma, k logickým a prostorovým úlohám v podobě stavebnic, k 
technickým hračkám, zatímco dívky k péči o druhé a k výpomoci v domácnosti). Dále 
pak také co je evoluční cíl přírody a především pak, co je společností protěžováno 
jako hodnotné! 

Není pak divu, že je-není zájem o určité „typické“ profese dívkami a chlapci, 
budoucími studenty – studentkami. Existuje totiž biologická přirozenost a socio-
kulturní tlak, tedy např. to, že většina profesí s převahou žen je méně (finančně) 
oceňována než povolání „mužská“ a že žena v „mužské“ profesi je divná, muž v 
„ženské“ profesi je divný atd. 
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Jenže ač slabikář typu „máma řídí auto a táta pomáhá s nádobím“ může 
pomoci k větší toleranci, genderové stereotypy krásné dcery a chytrého syna jsou 
především pěstovány v samotných rodinách! Navíc stereotypní obraz muže a ženy je 
stále silně podporován médii.  

3.2.1 Odlišný přístup k dívkám a chlapcům ve škole 

Učitelé a učitelky by se měli genderově odlišných přístupů vyvarovat a 
aplikovat a prosazovat rovnost mezi pohlavími. To však zároveň znamená, že by se 
měli snažit respektovat rozdíly mezi pohlavími (muži a ženy opravdu nejsou stejní) a 
přistupovat k dětem citlivě a tak, aby podpořili chlapce či dívky tam, kde se cítí být 
nejistí či nejisté. Důležité je podněcovat individuální schopnosti a zájmy dívek a 
chlapců a připravovat je pro povolání i v těch oborech, které jsou považovány za 
netypické z hlediska jejich pohlaví. 

Učitelé a učitelky by měli vědomě kontrolovat čas, který věnují dívkám 
a chlapcům, a používat dvojrodovosti v jazyce při komunikaci ve třídě. Je vhodné 
používat oslovení žáci a žačky, mluvit o spisovatelích a spisovatelkách apod. 

Dále je nutné vyvarovat se genderově stereotypních výroků jako: „Na dívku 
je to slušný výkon“ či „Kluci jsou prostě takoví“. Učitelé by měli vyhledávat 
genderově nestereotypní učební materiály, a pokud v učebních materiálech objeví 
genderové stereotypy, měli by o nich s dětmi mluvit a zpochybnit jejich 
samozřejmost.  Žádoucí je také vyhledávat alternativní genderové vzory pro chlapce 
i dívky, např. ženy kosmonautky, muže na rodičovské dovolené apod., kterými 
rozšíří dětem možnost volby vlastní budoucnosti. Je třeba si dát pozor na 
rozdělování genderově stereotypních úkolů, například vyšívání dívkám, zatloukání 
hřebíků klukům, či na školních výletech, kdy dívky mají za úkol uklízet a kluci jít do 
lesa na dříví. (Dle Mertinové, 2005) 

Nejdůležitější je ovšem s dětmi o rolích správně komunikovat, diskutovat a 
respektovat individualitu dítěte. 

„Pokud žijeme v době, která podněcuje malé chlapce k tomu, aby se prali, aby 
z nich byli silní, průbojní a agresivní muži, potom mají politické machinace, které 
vedou k válkám, počátek v mateřské škole a ženy ani muži pak nemohou očekávat, 
že muži skoncují s válkami, dokud zkušenost nepovede malé chlapce k úctě, k lásce 
a něžnosti, k nenásilí a k potřebě ochraňovat spíše než ničit, a dokud v těchto 
vlastnostech nebudou spatřovat vlastnosti lidské, a nikoli zženštilé. Pokud je to 
civilizace, která dává děvčátkům panenky, aby se učila mateřství, je to civilizace, jež 
učí dívky očekávat, že jejich největším výdobytkem bude mateřství, která brzdí a 
znemožňuje vývoj všech jejich ostatních schopností.“ (Oakleyová, 2000). 
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Pojmy k zapamatování 

Gender, genderové stereotypy, genderové stereotypy ve výchově a ve školním 
prostředí 

 

 Shrnutí 

Termín gender se používá k označení kulturně a sociálně vytvořených rozdílů 
mezi muži a ženami. Kultura a společnost působí rozdílně na muže a ženy, což vede 
k sociálně vytvořeným rozdílům v jejich chování, očekávání či postojích. Tyto 
rozdíly nejsou univerzální, v různých společnostech a v různých dobách se liší. 
Genderové stereotypy a předsudky pak přisuzují mužům a ženám rozdílné 
vlastnosti a životní role v závislosti na jejich pohlaví. Např. mužům roli živitele, 
úspěšného a nezávislého jedince, jenž “postaví dům, zasadí strom a zplodí syna”. 
Od ženy se v naší společnosti očekává podrobivá role, péče o rodinný krb a 
zaměstnání na druhém místě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chov%C3%A1n%C3%AD&action=edit
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Cvičení 

 S jakým pohlavím hrdinů se v literatuře vhodné pro dětský věk (od dětské, 

dobrodružné až po beletrii) převážně setkáte? 

 S kým se mohou chlapci a s kým dívky identifikovat v pohádkách? 

 Zavzpomínejte na ně a vyjmenujte své ženské versus mužské vzory a jejich 

vlastnosti. 

 V dnešní době bohužel nabývá na významu spíše filmový žánr a trend 

moderních počítačových her (tedy, že rodiče dětem nečtou, děti nečtou…), 

tak jak je to s pohlavím a rolí hrdinů tam? 

 

Kontrolní otázky 

1) Definujte význam slova „gender“. 

2) Uveďte příklad genderového stereotypu týkajícího se žen a mužů. 

3) Jmenujte zásady výchovy a vzdělávání s ohledem na genderové stereotypy. 

 

Korespondenční úkol 

 Co jste kdy záviděli dívkám, chlapcům? Ženám, mužům? 
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4 Partnerské a manželské soužití 

Cíl kapitoly 

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 Vysvětlit vývoj soužití – jeho etapy a krizová období. 

 Vyjmenovat a popsat nejčastější problémové oblasti v partnerství 

 Znát základní problematiku situace rozvodu v jeho fázích a složkách. 

 

Klíčová slova 

Problémové oblasti v manželství, vývojové charakteristiky vztahu, vývojové krize, 
rozvod, rozvodové fáze, stadia vyrovnávání se s rozvodem, rozvodové mýty. 

 

4.1 Nejčastější problémové oblasti v partnerství 

Hádky a konflikty patří k partnerství neodlučně. Jsou totiž prostým odrazem 
reality. Nelze se nehádat, cílem hádek je uvolnit emoce, vyřešit problém, posunout 
situaci. Důležitá je však forma hádky, která může mít na vztah vliv konstruktivní, ale 
bohužel také stejně tak destruktivní. 

V partnerském soužití se nejčastěji setkáváme s problémy vyplývajícími 
z osobnostních rysů manželů, jejich minulosti resp. vlivu původní rodiny, z prostého 
žití dvou osob v intimním svazku, z něhož vyplývá určitá zátěž, z časového vývoje 
vztahu a z vnitřních či vnějších situací působících v manželství a na manželství. 

 

4.1.1 Osobnosti partnerů 

Co do osobnosti manželů může jít o rysy jednoho nebo obou partnerů, které 
jsou sice v rámci normy, ale neslučují se dobře s rysy partnera, nebo s nimi partner 
neumí správně zacházet. (Taoistické přísloví praví: Jeřáb se může zamilovat do ryby. 
Ale kde budou spolu žít?) Dále může jít o rysy na hranici patologie či patologické 
(patologická žárlivost, osobnostní poruchy), které už samy o sobě představují 
dispozici k problémům v interpersonálních vztazích. Problémy mohou vytvářet i 
návyky některého z partnerů (např. kouření, alkohol aj.).  
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4.1.2 Rozdílná očekávání 

Další častou konfliktogenní oblastí jsou mnohdy rozdílná očekávání mužů a 
žen v manželství. Např. Kratochvíl (2000) vtipně (Skutečně vtipně? To je otázkou, 
neboť muži z toho rozhodně nevycházejí dobře, co vy na to?) shrnuje očekávání žen 
na: 

 posedět a popovídat si; 

 duševní porozumění; 

 vycítit, co žena potřebuje; 

 vyjadřovat lásku celým svým životem. 

A očekávání mužů: 

 uvařeno, uklizeno; 

 sex, kdykoliv se mu zachce; 

 obdiv stále; 

 nezatěžovat starostmi. 

Gray (1994 in Kratochvíl 2000) sumarizuje rozdílnosti žen a mužů takto: 

 ženy si nejvíce stěžují na to, že je muži nikdy pořádně nevyslechnou (žena 

chce vcítění, on se domnívá, že chce řešení); 

 muži si nejčastěji stěžují na to, že je ženy chtějí měnit (žena to považuje za 

projev péče, zatímco muž to vnímá za pokus o své ovládání); 

 muži u sebe oceňují sílu, schopnosti, výkonnost, úspěch (nabízet muži 

nevyžádanou radu znamená dávat mu najevo, že by na to nepřišel nebo že 

by to nedokázal sám); 

 ženy oceňují city a kvalitu vztahů (projev osobních pocitů je důležitější než 

vnější úspěch). 

Další specifická očekávání mohou vyjít (jak už jsme zmiňovali) z primárních 
rodin partnerů, a to jak z modelu rodičovského, tak sourozeneckého.  

 
Pozn. autorky: K této tématice velmi doporučuji dvě knihy a to: Muži se nechávají 
milovat od Wilfrieda Wicka a Ženy které příliš autora Robina Norwooda! 
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4.1.3 Vývoj vztahu a jeho krizová období 

Manželský vztah však nezůstává stále stejný, vyvíjí se, mění se. V jeho vývoji 
však mimo jiné existují určité zákonitosti. Každé období přináší typické úkoly, které 
musí manželé zvládnout, se kterými se potřebují vyrovnat. Nesnáze pak vznikají, 
když manželé nepružně setrvávají na postojích a formách vhodných v předchozím 
období, ale nevhodných pro to další (např. jestliže po narození dítěte rodiče nechtějí 
opustit dosavadní „bohémský“ život atd.). 

Nutno také zmínit, že v manželství se potkáme s minimálně dvěma typickými 
krizovými obdobími. Krizová období se objevují zákonitě, protože tkví v samotné 
podstatě soužití blízkých osob a není třeba za nimi hledat vinu některého 
z partnerů. Bohužel o nich spousta manželských párů neví, a tak je právě v těchto 
obdobích nejvyšší křivka rozvodovosti. Zákonitosti je tedy třeba znát, počítat s nimi 
a přizpůsobit jim své postoje a chování. Je třeba se vyvarovat ukvapených 
rozhodnutí a projevit trpělivost v jejich průběhu. Tyto dvě najdeme podrobně 
popsány v tradiční literatuře, v případě dalších doporučuji monografie, články atd. 
zaměřené na vývojové, osobnostní a další krize v životě člověka. 

První vývojová krize se objevuje zhruba mezi 2-7 rokem trvání manželství a 
v příznivém případě trvá asi rok! V jejím případě se uplatňují faktory úbytku 
romantičnosti, pociťovaného kontrastu chování partnera v období zamilovanosti 
s chováním současným, růst počtu situací, ve kterých mají manželé odlišné názory, 
častější projevování negativních emocí, napětí, které vzniká z prostého častého 
styku dvou lidí. Krize se objevuje bez jakékoliv vnější příčiny (pokud však jsou – např. 
zasahování rodičů, bytové či ekonomické nepříznivosti, nevěra atd. – pak jejich 
přítomnost krizi zpravidla zhoršuje). Problém je, že manželé často zesílí tlak na 
dialogy (navíc typu „ty už mě nemáš rád“, „takové to bylo tehda krásné a podívej 
teď…“) a společné soužití. Řešením však obvykle bývá spíše orientace na své vlastní 
záliby, pracovní uplatnění, odklon od „lásky“ a raději věcné řešení praktických 
problémů bez naléhání na to, aby „byli co nejvíce spolu“. 

Druhá vývojová krize se objevuje cca okolo 20-25 let od sňatku, tedy okolo 50. 
roku věku manželů. Je možná méně hluboká, zato může trvat několik let. Na jejím 
vzniku se uplatňuje přibližování stáří se zvýšenou citlivostí a obavami, objevování se 
různých somatických obtíží, odchod dětí, po nichž vzniká v rodině určitá prázdnota a 
manželé jsou najednou „zase spolu sami“, tlak na ženy, že stárne rychleji než muž, a 
častá panika muže ze „zavíraných dveří“ a tendence si ještě leccos „užít, než bude 
pozdě“. V této krizi je vhodné, aby se manželé soustředili na společné zážitky, např. 
cestování, společnou zábavu, poznávat to, na co neměli dosud čas apod. 

Dokáží-li manželé krizové období přečkat, dostaví se časem opět spokojenost 
a pohoda. Lze konstatovat, že oboustranně vzájemný vztah se dá charakterizovat 
třemi „S“. Soucit (trpím s jeho/její bolestí), Starost (mám o něj/ní starost aby se jí 
něco nestalo), Stesk (stýská se mi, mám ji/jej rád/a). 
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4.1.4 Nejčastější oblasti konfliktů 

Obecně mezi oblasti v rámci vnitřního rodinného, partnerského či 
manželského fungování, kde vznikají nejčastější konflikty, řadíme: 

 

 Rodinné hospodaření 

Sporné otázky zahrnují především rodinný rozpočet. Patří zde otázky, zda-li víte 
kolik vaše partnerka/partner vydělávají, jestli jste takto spokojeni… Dále systém 
finančního hospodaření (za co se utrácí, kdo vede rodinnou kasu, kolik máte účtů a 
jsou-li transparentní, kolik každému zbyde po nutných útratách a co se s těmito 
penězi dále děje, rozhodnutí o odkládání peněz a na co a kde a kam aj.) A 
samozřejmě rozdělení práce v domácnosti. Tato oblast bývá častým svárem proto, 
že bohužel ještě takřka většinou díky genderovým stereotypům leží na bedrech žen. 
Ženská emancipace pokročila, ta mužská v tomto smyslu nikoliv. Ženy jsou pak často 
vytížené, přetížené, „jedou na více směn“. Muži často ani nemají představu, kolik 
času „drobné“ činnosti v domácnosti zaberou, tyto činnosti podceňují, až devalvují, 
pokládají za samozřejmost, a mívají více času volného pro sebe. A na vzájemnou 
nespokojenost je pak zaděláno. 

 

Cvičení 

 Vypište si činnosti, které ve své domácnosti děláte (denně, týdně, měsíčně…). 
Totéž udělejte za svého partnera. Přiřaďte ke každému průměrný časový 
údaj, tzn. kolik času Vám daná činnost zabírá. Vše sečtěte a porovnejte. 

 Pokud Váš partner má odvahu učinit totéž, v závěru si pak text porovnejte 
vzájemně.  

 

 Využití volného času 

Stížnosti v této oblasti se týkají jednak toho, že se jeden partner druhému 
dostatečně nevěnuje (díky práci, svým koníčkům, svým přátelům…), a na druhé 
straně, když partner chce být pořád s druhým, když stále požaduje, aby se věnoval 
jemu atd. Partneři si často neuvědomují, že je třeba celkový volný čas rozdělit na 
chvíle, které má každý pro sebe a který tráví mimo partnera; dále na čas, při němž 
jsou manželé sice prostorově spolu blízko sebe, ale každý se věnuje jiné činnosti, 
která ho baví a kterou s ním druhý nesdílí; a také čas, při němž se manželé baví 
spolu (např. výlet); čas, který tráví spolu ve společnosti jiných osob (s příbuznými, 
přáteli…); a konečně čas, při kterém společně řeší nahromaděné problémy.  
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Velmi dobré také je, pokud mají oba partneři doma „svůj koutek“, své místo, 
kde mohou být nerušeni (viz potřeba místa). Stejně tak je účelné, aby trávili čas 
spolu činností, která je spojuje a baví. Volný čas také můžeme dělit z jiných hledisek 
– na denní, víkendový a dovolenou (která je často spíše určitým druhem zátěže, než 
„dovolenou“ protože se velmi změní stereotypy rodiny apod.). Speciální problémy 
v oblasti společného tráveného času představují takové závažné vnější úkoly, které 
podstatně redukující volný čas, např. studium při zaměstnání, stavba rodinného 
domu, přesčasy, vedlejší zaměstnání, významná funkce atd. 

 

Cvičení 

 Máte svůj koutek? Máte „kde zalézt“? Nebo jste naletěli současnému 
„trendu“ otevřených místností bez dveří, bez předělů jednotlivých místností, 
tzv. open space? 

 

 Výchova dětí 

Každý z nás byl nějak vychován, prošel radostmi i strastmi. Vlivy původní rodiny jako 
zažité pozitivní i negativní normy, vzory, jsou nasnadě. Problémy v manželství tak 
mohou vznikat například v rozdílných názorech na výchovu. Ale jsou očekávatelné 
rovněž také při výchově nevlastního dítěte, nebo je-li dítě těžce nemocné, 
postižené, anebo stejně tak, když partneři děti mít nemohou.  

 

 Sexuální soužití 

Sexuální soužití je prostorem hluboké intimity. Zdrojem rozporů i při dobrém 
průběhu sexuálního styku a normální sexuální funkci obou partnerů bývají 
například: odlišné požadavky jednoho z nich na frekvenci styku, či na jeho místo, 
čas, formy a variace aj. Dále to bývá druh antikoncepce, ale i prosté chování před či 
po styku a mnoho dalších faktorů. Samostatnou kapitolou pak bývají dysfunkce, 
poruchy, případně požadavky „za hranou“ jednoho z partnerů. Dalším námětem se 
může stát pojetí „mužské“ a „ženské“ sexuality, či jejich vývojová specifičnost. 

 

 „Vnější vlivy“ 

Do tohoto posledního okruhu patří vlivy rodičů a příbuzných, např. otázka 
společného soužití s prarodiči, mezigenerační spory, návštěvy rodičů, přátel, 
známých a sousedů (např. negativní vztahy jednoho z partnerů k přátelům partnera) 
a mimomanželských vztahů (nevěry). Svou problematiku přinášejí i manželství dvou 
pracovně vytížených jedinců. 
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Každá z těchto oblastí má svá psychologická specifika, pro jejich rozsah 
doporučuji samostudium, např. Kratochvíla (2000). 

 

Nastíníme-li obecné strategie možného řešení každodenních problémů, pak 
platí rovnost mezi partnery – což v tomto pojetí znamená, že při rozhodování má 
hlas každého z partnerů stejnou váhu. Mohou probíhat třeba takto (viz níže) a 
podotýkám, že se vždy jedná o dohodu bez ohledu na to, kdo to navrhl. Naopak 
sociální nerovnosti (výše příjmů nebo rozdíl ve vzdělání partnerů) jsou zcela 
přirozené a samotná „rovnost“ mezi partnery neustále kmitá a osciluje, resp. co 
chvíli se zachováme „nerovně“ a situaci „dorovnáváme“. Nerovnost je případ 
různosti, kdyby nebyla, zastavil by se náš osobní i párový vývoj… 

Strategie řešení: 

 aktivně (tím, že jeden z partnerů prosadí svou vůli); 

 kompromisem (něco získám, v něčem ustoupím; případně „jednou já, 

podruhé ty“); 

 pasivní adaptací (tím, že se jedinec vzdá svého přání a vědomě se přizpůsobí 

druhému, partner však nezůstává dlužen!). 

4.2 Rozvod 

 

Řešený příklad 

 Kdo podle Vás podává častěji žádost o rozvod a proč? Muži, ženy, nebo není 

významný rozdíl? 

Dle dostupných statistik častěji žádost o rozvod podávají ženy. Z možných 
faktorů se uvádí např.: že pro ženu je rodina, resp. kvalita vztahu, zásadnější než pro 
muže, zabírá více jejího prostoru - proto je pro ni důležitější, aby vše bylo v pořádku. 
Mnozí muži se navíc v manželství nakonec spokojí s tím, že mají zajištěné „jídlo a 
vypráno“ a to obvykle dostanou (viz očekávání muže v partnerství) zatímco nároky 
žen na muže jako rozhovory, pozornost, svádění, romantika, sex s předehrou, spo-
lečné chození do společnosti, aktivně trávený čas apod., jsou často frustrovány. 
Rozvádějící se muž ztrácí většinou i děti, byt apod. - hůře se pak, pochopitelně, k 
tomuto kroku odhodlává. Pokud je důvodem nevěra, pak nevěra muže bývá 
viditelnější, méně ji tají, žena umí lépe skrývat. Podvádějícímu muži navíc často až 
tolik nevadí trojúhelník s manželkou a milenkou, žena se do nové známosti spíš 
zamiluje a přemýšlí o odchodu. Dalším důvodem je to, že více mužů než žen je "mimo 
normu" - alkoholici, násilníci, nezralí - nezodpovědní atd. 
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  V některých případech není možné ani účelné udržet manželství jako svazek, 
který by trvale uspokojoval potřeby obou partnerů. Rozvod však znamená stresovou 
situaci, která ohrožuje rovnováhu jednoho nebo obou manželů a působí na děti. 

K rozvodu patří proces emocionální (odpoutání se), právní, ekonomický, 
proces rodičovský (rodičem navždy zůstáváme, je však potřeba vyřešit to, jak dále 
s výchovou a zajištěním dětí), rozvodový proces společenský (Půjdete na narozeniny 
svého tchána, tchýně jak jste chodili dosud? Co společní přátelé? Jak budete 
reagovat na návštěvě, když tam uvidíte svého partnera/ku s novým 
partnerem/kou?) a vše v nejlepším případě končí dosažením nezávislosti na 
bývalém manželovi/ce a na rozvedeném manželství. 

Pokud je rozvod v nesymetrické situaci, tak u partnera, který se snaží rozvodu 
zabránit, často vzniká rozvodové trauma, protože je „opouštěným“. Popisují se čtyři 
stadia vyrovnávání se s takto vzniklou situací, která jsou podobná procesu 
vyrovnávání se s těžkou diagnózou: 

 stadium protestu 

opouštěná osoba zvyšuje svou aktivitu, aby rozvodu zabránila. Často však při tom 
jedná chaoticky a neúčelně a odstředivé tendence navrhovatele spíše zvyšuje; 

 st. zoufalství 

odpůrce cítí, že situaci již nezachrání, a propadá depresi, někdy i sebeobviňování; 

 st. popření 

odpůrce se vůči navrhovateli zatvrdí a dochází k závěru, že nestojí za to stále 
udržovat manželství s takovým člověkem; 

 st. vyrovnání 

odpůrce se již zbavuje pocitů křivdy a dokáže vidět záležitosti střízlivě, dokáže 
s navrhovatelem jednat symetricky. 

 

Cvičení 

 Znáte tyto stádia ze zkušeností ze svého okolí? Jak byste 
kamarádce/kamarádovi v jednotlivých fázích mohli být oporou? 
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Zajímavost: „rozvody v 1. pololetí 2013 v číslech, autorka Eva Kačerová – odbor 
vnější komunikace“ (zdroj: http://www.statistikaamy.cz/2014/02/obrat-v-
rozvodech/) 

 V 64 % návrh na rozvod podala žena. 

 56 % rozvedených manželů pečovalo o nezletilé děti, v šesti procentech 
těchto případů šlo o rodinu se třemi a více dětmi. 

 Rozvody se dotkly celkem 12,3 tis. dětí. 

 Nejvíce rozvodů bylo v pátém a šestém roce trvání manželství. 

 Rozvodů manželství, které netrvalo ani pět let, bylo 18 %. 

 Rozvedlo se sedm procent svazků trvajících 30 a více let. 

 Pro 80 % mužů a 81 % žen to byl první rozvod, pro dvě procenta již nejméně 
třetí. 

 Průměrný věk rozvedeného muže byl 43,3 roku, rozvedené ženy 40,4 roku. 

 Jako příčina rozvratu byl u tří čtvrtin rozvodů uveden rozdíl povah, názorů a 
zájmů. 

 

Vlivem rozvodu na dítě se podrobně věnuje ve svých knihách Matějček (viz 
literatura). Rozhodně neexistuje vhodná doba (věk dítěte) pro rozvod! Některá 
populární literatura bláhově doporučuje rozvod v raném věku dítěte s tím, že 
mimino či batole „nic necítí“. Dá se však rámcově říci, že nejméně příznivé reakce 
dítěte na rozvodovou situaci rodičů se vyskytují nejčastěji ve středním školním věku, 
tj. v době mezi 10-12 lety. (Srovnejte s vývojovou psychologií.) 

Uvedeme zde alespoň výňatek „porozvodových doporučení“, zásad, které se 
opírají o dlouholetou praktickou zkušenost pana profesora Matějčka. Významnou 
tematikou je také „styk dítěte s rozvedenými rodiči“ (doporučuji k samostudiu!). 

 Psychické rodičovství nelze zrušit! Jestliže jsme se jednou rodiči stali, 

nemůžeme pouhým aktem rozvodu všechnu minulost odepsat. Rodiče by si i 

nadále měli zachovat vědomí svého rodičovství, tj. že i po rozvodu mají oba 

k dítěti určité povinnosti. Že mají k dítěti svá práva, to vědí obvykle až moc 

dobře. 
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 V zájmu dítěte je třeba udělat vše, aby nevznikalo mezi rodiči nepřátelství.4 

 Rodiče po rozvodu mívají sklon zaměňovat citové potřeby dítěte za potřeby 

materiální. Zahrnují je pak drahými dárky. To však není to podstatné, co dítě 

v dané době potřebuje. Také není dobré stavět se do role poníženého, který 

dítěti vše splní. 

 Nebezpečí číhá v navádění a popouzení dítěte proti bývalému manželovi. 

V pozadí je opět klamná představa, že tím získáme více náklonnosti dítěte. 

Specifickými se stávají rodinné vztahy poté, co se rozvedený rodič znovu 
ožení/vdá, resp. přivede si nového partnera-partnerku. Obvykle si přivádí do rodiny i 
své děti. Ty se v nové rodině musí vypořádat se spletencem vztahů v podobě 
nevlastních, či později polovlastních sourozenců, s novými prarodiči atd. Dítě často 
zápasí s vnitřními otázkami: „Kdo nyní jsem?“; „Ke komu máma (táta) patří a ke 
komu patřím já?“; „Komu na mně teď záleží?“. Navíc u mladších dětí vše neznámé a 
cizí už samo o sobě budí nejistotu, úzkost a napětí.  

Neexistuje jednoduchý ani univerzální recept, každopádně všeobecně platí, že 
je především nutné dopřát dítěti dostatek času. Adaptace je u každého dítěte jiná a 
zcela individuální. Může trvat několik týdnů, ale pro jiné bude tato situace trvale 
nezvladatelná. Zpravidla ho bývá zapotřebí více, než se dospělým zdá. Ti totiž 
v takových situacích mívají tendenci svou novou známost pokud možno urychlit. 
Nový partner (partnerka) by se rozhodně neměli dětem vnucovat, vlichocovat atd. 
Také brzký požadavek na oslovení „tatínku, maminko“ může vyvolat spíše odpor než 
náklonnost. Nový partner či partnerka by se neměli nijak zvlášť snažit nahradit hned 
dětem vlastního otce či matku. Netaktní i netaktické také je, když jeden 
z rozvedených rodičů zveličuje špatné vlastnosti bývalého partnera a vychvaluje 
pozitivní vlastnosti nového. 

Okolností, které mají vliv na přijetí nového matčina partnera (vycházíme ze 
skutečnosti, že většina dětí je svěřována matce, totéž samozřejmě platí, když je to 
otec, kdo má dítě v péči a přivede si novou partnerku), je dlouhá řada. Mezi 
nejzávažnější patří věk dětí a jejich pohlaví (lépe přijímají nového partnera děti 
mladší než starší, dívky než chlapci, nejvíce těžkostí je ve středním školním věku). Na 
druhém místě stojí spokojenost matky v novém partnerském vztahu. Následuje 
osobnost matky, tedy její povaha a její vztah k dětem, stejně jako osobnost jejího 
nového partnera. Důležitá je také doba od rozvodu do příchodu matčina partnera 
do rodiny. Konečně je tu i vlastní otec a otázka, jak se k tomuto svému „nástupci“ 
staví. (Matějček, 2002) 

                                                      
4
 To je ale jeden z nejproblematičtějších bodů, protože rozvodová situace vzniká nejčastěji právě po 

dlouhodobých vyhrocených konfliktech. 
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V dnešní době je „na pořadu dne“ rovněž problematika střídavé péče. Názory 
odborníků jsou protichůdné, vznikly v podstatě dva tábory – příznivci, a odpůrci 
s různorodými argumentacemi. 

 

Korespondenční úkol 

 Napište svůj pohled na střídavou péči – svá pro a proti. 

 Poté vyhledejte argumenty odborníků pro a proti střídavé péči (pokud 
možno, bráno z hlediska dítěte). 

 

Ve společnosti rovněž kolují různé předsudky či stereotypy ohledně rozvodu a 
situace po něm. Zde je pár z nich: 

 Druhá manželství jsou lepší než první. 

Ano, může to tak být. Ale také nemusí, záleží, z jakého důvodu k rozvodu došlo. 

Někdy si jen zopakujeme to, co jsme v prvním nedořešili. 

 

 Když se manželství nevydaří, je rozvod jedinou cestou k nápravě. 

Rozvod je nejzazší možností. Tak jako v době našich babiček platilo v jakémkoliv 

vztahu je nutno vydržet za každou cenu, ta dnešní je zase typická braní všeho včetně 

partnerství jako spotřebního zboží. Pak často namísto snah o řešení přichází 

rozchody. 

 

 Pro děti není rozvod nic neobvyklého, protože kolem je mnoho dalších dětí 

z rozvedených rodin. 

Na jednu stranu se rozvod pro svou četnost stává takřka normou, na stranu druhou 

takřka vždy (vyjma patologických partnerství, kde je úlevou) způsobuje velkou zátěž.  

 

 Je lepší, když se rodiče rozvedou, než aby děti prožívaly konflikty mezi rodiči. 

Prof. Kratochvíl (Kratochvíl, 2000) srovnával 118 dětí z rozvedených rodin se 118 
dětmi z úplných nenarušených rodin. Potvrdilo se, že děti z rozvedených manželství 
jsou v průměru hůře adaptované než děti z rodin „normálních“. Významným 
činitelem zhoršujícím adaptovanost byla intenzita a trvání rozporů, kterým bylo dítě 
přítomno, a zejména popouzení dítěte jedním z rodičů proti druhému (takové, které 
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mělo snížit hodnotu některého z rodičů v jeho očích). Adaptovanost se zhoršovala 
s prodlužováním doby, po kterou dítě žilo v rozvrácené rodině. Nejhůře byly 
adaptovány děti, které žily s rodiči i po rozvodu v rozděleném bytě. Nejúčinnějším 
prostředkem, který naopak pomáhal snižovat vliv špatných podmínek, je silná citová 
vazba mezi dítětem a některým členem rodiny, jenž je dítěti spolehlivou oporou. 
Tyto výsledky sice prokazují negativní vliv rozvodu, neřeší však jednoznačně 
otázku, zda je pro vývoj dítěte horší rozvod, nebo další společné soužití v úplné 
rodině s trvalými hlubokými rozpory mezi rodiči. Řešení této dosud sporné otázky 
závisí i na míře a trvání konfliktů, na stupni a druhu případné poruchy osobnosti 
některého z manželů a na zmíněném popouzení. 

 

 miluje-li nový partner mne, bude mít rád i moje děti. 

Krásné přáni, že?  

 

Korespondenční úkol 

 Napište argumenty, kdy už si myslíte, že je rozvod nejlepším řešením. 

 

4.3 Možnosti aktivního zlepšení partnerského soužití 

Zeptal jsem se pacientky, co by dělala, kdyby vlastnila nějakou pěknou 
pokojovou květinu, třeba fuchsii. „Jak byste o rostlinu pečovala?“ „Kdybych měla 
takovou květinu, pravidelně bych ji zalévala.“ Pacientka měla květiny ráda, takže 
přemýšlela dál: „Po půl roce nebo po roce bych vyměnila květináč a dala bych jí 
novou hlínu. Mezitím bych ji ještě jednou přihnojila. Pak bych ji postavila na okno, 
aby měla dost slunce.“ Tady jsem pacientku přerušil a zeptal jsem se: „A co děláte se 
svým manželstvím?“  

(Peseschkian, 1996, str. 67) 

Co byste tedy mohli udělat pro zlepšení Vašeho soužití? Je toho samozřejmě 
mnoho, záleží na velmi mnoha faktorech vašeho soužití, osobností, zálib, cílů, i 
vývojového stádia partnerství, životní fáze kde se zrovna nacházíte. Každopádně se 
dá vyvodit pár obecných pravidel, které do každého svazku patří! (Blíže a podrobněji 
viz klasická literatura našich předních manželských psychologů Kratochvíla a Plzáka 
nebo humanisticky smýšlející Virginie Satirové.) Domov totiž nelze budovat nijak 
jinak, než kultivací toho, jak se dorozumíváme…a jak říká Plzák o podstatě sváru 
„manželé se navzájem nenaštvávají, ale nasírají“ (viz kořen slova „síra“ a důsledky 
takového zasíření manželství). 
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 aktivně se o partnera zajímat 

Jak svého partnera/partnerku vlastně znáte? Zajímáte se o jeho zájmy? 
(Zajímat se o jeho/její zájmy neznamená je za každou cenu sdílet nebo partnera/ku 
kontrolovat a žárlit.) Poznáváte jeho povahu, jeho dobré vlastnosti, a snažíte se 
pochopit i jeho slabé stránky, porozumět mu? Ten, kdo se zajímá jen o vlastní 
problémy, bude s lidmi těžko vycházet. Nejúčinnější zájem o vlastního partnera je 
zájem „empatický“ tj. provázený snahou vcítit se do něho, nikoliv formou kritiky. 
Často ovšem nestačí jen naslouchat. Vyprávějící musí mít pocit, že druhý nejen 
poslouchá, ale že věc sleduje a že jí rozumí. A proto si musíme o tom, co ho zajímá, 
opatřit nějaké informace.  

 

 Nechat partnera hovořit, naslouchat, sdílet spolu (intimita) 

Předpokládá to umění naslouchat. Umění pozorně naslouchat bývá pro dobrý 
kontakt s lidmi často cennější než umění hovořit. Častěji je to žena, která spustí 
průtrž slov či otázek, muž mlčí a se svými myšlenkami se uzavírá. Žena má pak 
dojem, že si nepovídají a že muž nechce nic říkat, nebo se jí na nic neptá atp. Ženy 
zase rozčiluje, že muž nechápe rozdíl mezi aktivním nasloucháním a posloucháním 
(„ale já Tě poslouchám“ říká muž a datluje do počítače….“tak mi řekni, co jsem Ti 
říkala“ odvětí žena; muž to s klidem zopakuje…ale žena přesto není spokojená, a 
muž nechápe. Proč asi?) 

 

 Opatrně s kritikou a s příkazy. 

Kratochvíl (2000) říká: „Kritika se často vrací tam, odkud vyšla. Začneme-li 
kritizovat my, dostane se kritika zase zpátky k nám. Když žena řekne muži, že je 
zarostlý a že špatně vypadá, může očekávat, že jí odvětí: "Jen se podívej na sebe, jak 
vypadáš ty!" Má-li mít kritika pozitivní význam, musí šetřit důstojnost druhého a 
nahrát mu k jeho vlastní sebekritice. Kritiku je třeba podávat formou spíše nená-
padnou, nepřímou, popřípadě něco opatrně kritizovat a vzápětí nato zase něco 
pochválit. Mluvíme o tzv. konstruktivní kritice.“ 

Lidé nemají většinou rádi, když jim někdo poroučí a připomíná povinnosti, 
zvláště když je to ve vztahu, v němž se cítí být na stejné úrovni. Přirozený odpor 
proti rozkazům vyvstává navíc často z našich vzpomínek z dětství.  Je „partnerštější“ 
dávat nařízení formou otázky nebo prosby o pomoc. Jinak řečeno, v partnerství 
nemáme právo něco dovolovat a zakazovat. 
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 Uznat vlastní chybu, pochválit, co stojí za pochvalu.  

Jak málo to umíme, jak často spíše hledáme oběť a viníka… Jsme naučeni spíše 
hledat chyby, kritizovat, nebo chválit nekonkrétně, nezúčastněně. 
 

"Chceš vidět zmuchlanou stovku?" ptá se žena manžela.  
"Hm," odvětí manžel.  
Žena zmuchlá stovku a hodí ji na stůl.  
"A chceš vidět zmuchlanou tisícovku?" povídá znova. 
"Hm," odtuší manžel.  
Žena vezme tisícovku, zmuchlá ji a opět hodí na stůl.  
"A chceš vidět zmuchlanejch 600 000?" povídá žena. 
"Hm?" projeví zájem manžel.  
"Tak se jdi podívat do garáže!" 
 
Zdroj: http://www.vtipkar.cz/manzelske-vtipy/s-4 

 
 

 Vžít se do situace druhého - empatie 

Na (nejen) sporné věci se dívá každý z trochu jiného úhlu, tudíž je vidí jinak. 
Neexistuje jednotná pravda. O všem je dobré hovořit a přijímat (což ale neznamená 
nutně souhlasit!) i úhel pohledu druhého. 

  

 

(Obrázek zdroj: http://manipulatori.cz/pod-vlajkou-cernobile-mysli/) 

http://www.vtipkar.cz/manzelske-vtipy/s-4
http://manipulatori.cz/pod-vlajkou-cernobile-mysli/
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 Nehádat se destruktivní formou 

Jak již jsem psala, hádky jsou zcela v pořádku, neboť prostě odrážejí realitu, 
nutnost „změny ovzduší“ tak jako bouřka pročišťuje vzduch, dusno. Ale je rozdíl 
mezi konstruktivním dialogem doprovázeným emocemi a destruktivní hádkou plnou 
urážek, narážek, útočení na citlivá místa apod. Ta problémy neřeší, jen zvyšuje 
napětí a pocity křivdy. Nehádat se také neznamená urazit se, protestně mlčet a 
nemluvit. Mezi „zakázané“ techniky by tedy mělo patřit vyčítání, kárání, osočování, 
napomínání, vyhrožování… 

Po manželské hádce praví manželka smířlivě: „Přiznejme si, miláčku, že jsme oba 
vinni. Hlavně ty“. 

(Z mé sbírky anekdot, neznámý autor) 

 

 Nechtít partnera/partnerku kořistit 

Až příliš často dáváme průchod svým zraněním v podobě egocentrismu a 
chceme naše partnery/ky vlastnit. Chceme potvrdit vlastní názor a pohled, 
odmítáme řád a domluvu. Pokud slýcháváte doma „to není můj problém, ale tvůj“, 
jste v pasti. Neboť v partnerství má-li jeden problém, ovlivní to celý vztah. 

 

Příklady nesprávné komunikace mezi manžely (zkráceno dle Plaňava, 1998): 

 „Chtěla bych si chvilku s tebou promluvit o Petříkovi. Po té chřipce, co před 
měsícem prodělal, je pořád unavený, zamlklý, špatně jí a ve škole vůbec 
nedává pozor,“ řekne manželka muži. „Zase jeden útok na mě, že se jako 
málo starám, málo zajímám, jako bych já za to mohl! To se zas po mně chce, 
abych byl pořád jenom doma…“. 

 Muž telefonuje manželce: „Nevím, kdy dnes přijdu domů, máme poradu 
s kolegy, možná se to protáhne.“ Žena se slzami v očích: „Tak to ti nestojím 
ani za to, abys řekl, kdy se vlastně ráčíš doma ukázat?! Stejně si pořád děláš, 
co chceš, a všichni jsme ti fuk…“. 

 „Na co se chceš dneska dívat večer v televizi?“ „To je jedno, třeba na Novu, 
tam je horror.“ „No jo, ale já bych raději tu hru, co je na dvojce.“ „To je 
blbost.“ „Blbost není ta hra, ale horrory!“… 
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Pojmy k zapamatování 

Problémové oblasti v manželství - rodinné hospodaření, výchova dětí, volný čas, 
intimita aj., osobnosti manželů, rozdílná očekávání. Vývojové charakteristiky vztahu 
a vývojové krize, rozvod, rozvodové fáze, stadia vyrovnávání se s rozvodem, 
rozvodové mýty. 

 

Cvičení 

 Řekněte ihned a bez rozmýšlení nahlas 1 až 3 partnerovy koníčky. Zvládli jste 
to? Pokud ano, dokázali byste minimálně o jednom z nich s porozuměním 
mluvit pět minut? (Pokud ne, nezoufejte, můžete to přece kdykoliv napravit 
) 

 Shrnutí 

V partnerském soužití se nejčastěji setkáváme s problémy vyplývajícími 
z osobnostních rysů manželů, jejich minulosti resp. vlivu původní rodiny, z prostého 
žití dvou osob v intimním svazku, z něhož vyplývá určitá zátěž, z časového vývoje 
vztahu a z vnitřních či vnějších situací působících v manželství a na manželství. 

V některých případech není možné ani účelné udržet manželství jako svazek, 
který by trvale uspokojoval potřeby obou partnerů. Rozvod však znamená 
stresovou situaci, která ohrožuje rovnováhu jednoho nebo obou manželů a působí 
na děti. Popíšeme si stručně procesy, v rámci kterých rozvod probíhá, zamyslíme se 
nad různorodými mýty ohledně rozvodové situace. 
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Kontrolní otázky 

 Charakterizujte nejčastější problémové oblasti v manželství. 

 Popište průběh dvou typických vývojových krizí. 

 Vysvětlete stadia vyrovnávání se s rozvodem. 

 Definujte zásady pro dobré partnerství – co by v něm nemělo chybět? 

 

 

Korespondenční úkol č. 1 

Popřemýšlejte nad charakteristikami jednotlivých období manželských vztahů, 

posléze nastudujte a vypište klady/zápory resp. zákonitosti, se kterými se budou 

manželé s dětmi nutně potýkat: 

1. Mladé manželství (cca 18-30 let) 

2. Manželství středního věku (30-45 let) 

3. Manželství zralého věku (45-60 let) 

4. Manželství ve stáří (60 a výše) 

 

Korespondenční úkol č.2 

 Najděte si zásady aktivního naslouchání a napište na jejich základě příklad 

vašeho domácího rozhovoru (či jakéhokoliv rozhovoru v práci, s dětmi 

atd.). 
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5 Týrané a zneužívané dítě, syndrom CAN (CHILD ABUSE 

AND NEGLECT) 

Cíl kapitoly 

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 

 Definovat psychické, fyzické a sexuální týrání-zneužívání. 

 Vyjmenovat nejčastější formy týrání. 

 Rozpoznat hranici mezi zdravou a nezdravou formou chování k dítěti. 

 

Klíčová slova 

Syndrom CAN, psychické týrání, fyzické týrání, sexuální zneužívání. 

 

Vzhledem k tomu, že k tomuto tématu existuje kvalitní literatura, statistiky i 
výzkumy, předkládám zde opravdu pouze nejzákladnější informace čerpané právě 
z některých z nich. 

Syndrom týraného a zneužívaného dítěte je závažný patologický 
multifaktoriální jev, který zahrnuje emocionální (psychické), fyzické týrání a sexuální 
zneužívání. O dětství existuje spoustu mýtů a iluzí ve smyslu představ radostného a 
láskou naplněného období. Prof. Helus (2009) ve své knize „Dítě v osobnostním 
pojetí“ shrnuje dějiny dětství jako dějiny prohřešků na něm páchaným, kdy děti byly 
a někdě (někdy) stále jsou běžně objektem jednání, které drasticky zpochybňuje 
tvrzení o lidských bytostech, požívající práva a jistoty. 
 
 
Cvičení 

 Nastudujte si stať výše zmíněné knihy od strany č. 15 (Objevování dítěte a 
jeho dětství) přes Dějiny dítěte a dětství, Pokus o obrat k dítěti a objevení 
dítěte – po stranu 39, tedy Zrod úsilí být dítěti práv. Srovnejte 
s následujícím textem popisující CAN v dnešní době. 

 

Pojďme si tedy shrnout, co vlastně za týrání považujeme v současné době. 

Za psychické týrání označujeme takové chování, které má vážný negativní vliv 
na citový vývoj a chování dítěte. Rozpoznat hranici psychického týrání je však 
náročné pro jeho častou skrytost a různorodé formy. Dopady se pak liší dle 
vývojového stupně rozvoje osobnosti dítěte, intenzity a délky. 
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Patří zde například: časté nadávky, ponižování, zesměšňování, otevřené 
pohrdání dítětem, časté křičení, vyhrožování; cílené vyvolávání strachu u dítěte; 
odmítání, zavrhování, ignorování, přehlížení; vydírání, manipulace, neustálé 
srovnávání s úspěšnějším sourozencem či nepřiměřené vychvalování cizích dětí; 
nerespektování soukromí dítěte (přehnané kontrolování); odepírání pochvaly či 
ocenění; přetěžování dítěte domácími povinnostmi či péčí o sourozence; kladení 
nerealistických požadavků na dítě (v oblasti zájmové, studijní apod., věčná 
nespokojenost s výkony dítěte); násilná izolace (bránění dítěti ve styku s rodiči, 
kamarády, příbuznými apod.); neustálé neadekvátní obviňování dítěte; vystavování 
dítěte závažným domácím konfliktům, natlačení dítěte do role dospělého (kdy rodič 
hledá v dítěti psychickou oporu a vyžaduje, aby naslouchalo jeho problémům; 
vnucování role smiřovače mezi rozhádanými rodiči apod.); nepřiměřená psychická 
zátěž v souvislosti s rozvodem (zatahování dítěte do konfliktů mezi rodiči, zneužívání 
dítěte jako “svědka”, získávání dítěte na svou stranu a jeho negativní ovlivňování 
proti druhému rodiči, bránění ve styku dítěte s druhým rodičem); nedostatečný 
zájem o dítě z důvodu vysoké zaměstnanosti rodičů (mnohdy tedy přes vysoký 
materiální nadstandard života dítěte); obecně celkový nedostatek či úplná absence 
projevů lásky k dítěti (rodič se na dítě nikdy neusměje, nehladí ho, nedotýká se jej); 
ale také přehnané ochraňování dítěte před nepříjemnými zkušenostmi a mnoho 
dalších forem. 

Cvičení 

 Zkuste si poznačit, dle výše uvedených bodů, kolikrát a v jaké míře jste 
podobné situace také zažili. 

 

Tělesné týrání je ublížení nebo nezabránění utrpení dítěte. Jedná se o všechny 
formy tělesného násilí a fyzického bití. Je však třeba mít na paměti, že každé fyzicky 
týrané dítě je zároveň i psychicky týrané dítě, jelikož mu ubližují nejbližší lidé.  

Pohlavní zneužívání je nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu nebo 
sexuálně zabarvené činnosti či chování a to jak v dotykové, tak v bezdotykové 
formě. Okolo této oblasti existuje spousta mýtů, např. že dítě zneužije cizí osamělý 
muž „úchyl z křoví“, nebo že znásilnění rovná se soulož, že se ho dopouští lidé 
nemocní nebo jen z nižší sociální a ekonomické vrstvy apod.  

Klíčové pro tuto oblast je rovněž to, aby se dítě naučilo mít právo na své tělo! 
Kdy tyto hranice narušujeme dítěti již od malička, necháme-li jej hladívat od cizích 
osob, které přeci nemohou odolat, nebo dokonce trestáme dítě za to, že si nenechá 
šáhnout na tvářičky, tváří se u toho nemile atd. 
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Zajímavost 

Pracovníci Sdružení Linka bezpečí uskutečnili v letech 2001-2003 
reprezentativní výzkum s názvem Retrospektivní studie fyzického a psychického 
týrání v dětství u dospělé populace ČR. (Celý text koluje na různorodých odkazech, 
které lze nalézt, odkaz na originální původ zdroje zde: 
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=108624)  

 

Zkoumaný vzorek zahrnoval osoby ve věku od 18 do 44 let. Pro účely výzkumu 
vymezili autoři psychické týrání jako ubližování ze strany rodiče či jiné dospělé 
osoby formou opakovaného odmítání, ponižování, zastrašování, nepřiměřeného 
omezování, izolování od kontaktu s jinými osobami, využívání pro vlastní prospěch, 
učení názorům a chování, jež odporují zákonům či obecným mravním normám, 
neposkytování citové odezvy a vystavování násilí či závažným konfliktům doma. 
Téměř 70 % respondentů uvedlo, že byli v dětství či mládí opakovaně vystaveni 
některé z forem psychického týrání. Zbývajících přibližně 30 % respondentů 
konstatovalo, že žádné z forem psychického týrání opakovaně vystaveni nebyli. Je 
však nutno dodat, že respondenti často vyjadřovali názor, že uvedené formy sice 
podle pravdy označili, avšak do této chvíle je nepovažovali za týrání, nýbrž je vnímali 
jako výchovnou praktiku a zasloužený trest za své přestupky. K nejčastěji uváděným 
formám psychického týrání patřily (údaje jsou zaokrouhleny): chování dospělého 
vyvolávající pocit zbytečnosti a méněcennosti (64%), pocit, že dospělý nebere dítě na 
vědomí (60%), znehodnocování myšlenek a pocitů dítěte (48%), ponižování (39%), 
omezování v kontaktu s kamarády nebo jinými blízkými osobami (30%), nadávky, 
vulgární oslovování ze strany dospělého (28%), opakované vysmívání se dítěti (27%), 
pocity strachu či hrůzy vyvolané chováním dospělého (22%), opakovaná lhostejnost 
dospělého k dítěti (22%).  

Značná část (42,8 %) respondentů spatřovala příčinu psychického týrání ve své 
osobě – „zasloužili si to“, či v osobě svých rodičů – „měli starosti a stresy“, „neuměli 
se ovládnout“. Příčinou mohlo být podle dotazovaných též psychické nebo tělesné 
onemocnění rodičů nebo jejich povaha. Respondenti, kteří byli v dětství nebo mládí 
vystaveni psychickému týrání, se v té době s touto skutečností svěřili někomu 
jinému zhruba v polovině případů (51 %). Zbývajících 49 % uvedlo, že o psychickém 
týrání, jemuž byli vystaveni, neřekli nikomu. Rozdílný je přístup k tomuto problému 
z pohledu pohlaví. Ženy se přitom svěřovaly významně více než muži. 

Za původce psychického týrání v dětství lze nejčastěji označit otce, matku a 
učitele nebo vychovatele. Otcové byli nejčastěji označeni jako osoby, které neberou 
své dítě na vědomí, dále pak jako osoby, které dítěti opakovaně nadávaly nebo 
používaly vulgárních výrazů, osoby opakovaně lhostejné a osoby, ze kterých má dítě 
strach nebo hrůzu. Matky nejčastěji představovaly zdroj opakovaného omezování 
kontaktů svých dětí s kamarády a nepřiměřeného omezování aktivit dětí. 

 

  

https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=108624
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Tabulka zdroj MPSV (www.mpsv.cz): 
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Kontrolní otázky 

 Co je to syndrom CAN? 

 Definujte tělesné, emocionální týrání a sexuální zneužívání. 

 Jaké jsou známky psychického týrání? 

 

Pojmy k zapamatování 

syndrom CAN, psychické a fyzické týrání, sexuální zneužívání, dotyková a 
bezdotyková forma zneužívání  

 

Korespondenční úkol 

 Dohledejte a strukturujte text na téma dopadů týrání na psychiku dítěte 
s možnými důsledky v dospělosti. 
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6 Inspirace pro samostudium 

Průvodce studiem  

Zde vám, milí čtenáři a čtenářky, přikládám osnovu dalších možných kapitol a tedy 

podnětů pro samostudium. Dohledání vhodných a kvalitních zdrojů, jejich četba, a 

následné vstřebání, a to jak pro své studium, tak především pro praxi, je nezbytná. 

Bezesporu vám to zabere více času, než prostudování samotné studijní opory. Ale i to 

je cílem vysokoškolského studia. Teoretické zázemí, praktická zkušenost, trénink 

paměti, vůle, rozvoj poznání a sebepoznání, inspirace… 

 

- Výběr partnera, cíl a smysl partnerství, funkce rodiny 

o Proč si vybíráme zrovna „našeho“ partnera, partnerku? 

o Zamilovanost a zralá partnerská láska 

o Cíl přírody, smysl partnerství 

o Svatba jako rituál  

o Partnerství, manželství, rodina a její funkce pro dítě 

 

- Absence rodičovství (neplodnost, vědomá rozhodnutí nemít děti) 

o Důvody neplodnosti, dopady na psychiku 

o Umělá reprodukce – psychologické a etické otázky 

o Surogátní mateřství – psychologické a etické otázky 

o Vědomé rozhodnutí – mužský a ženský pohled 

 

- Těhotenství, porod, mateřství, otcovství 

o Chtěné – nechtěné těhotenství (plánované a neplánované) 

o Možnosti volby v těhotenství  

o Přirozený a umělý potrat 

o Důležité fyzické a psychologické milníky v těhotenství 

o Přirozený a lékařsky vedený porod, císařský řez 

o Otec u porodu 

o Bonding 
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o Šestinedělí 

o Mateřská dovolená 

o Rodičovská dovolená 

 

- Bowlbyho teorie attachementu (vazby, připoutání) 

o Bezpečná vazba 

o Úzkostná vazba 

o Vyhýbavá vazba 

o Desorganizovaná vazba 

 

- Narození dítěte s postižením 

o Sdělení závažné diagnózy rodičům 

o Fáze a podmínky přijetí handicapu 

o Inkluze či integrace dítěte se zdravotním postižením 

o Chronicky nemocné dítě 

o Smrt dítěte 

 

- Deprivace, subdeprivace, frustrace, traumatické události 

o Příčiny, projevy, formy a důsledky deprivace - subdeprivace 

o Frustrace a její cíl v našem životě 

o Trauma v dětském věku, syndrom CAN 

 

- Sexuální výchova, výchova k partnerství a rodičovství 

o Sexualita chlapce a dívky, muže a ženy jako projev vitality 

o Antikoncepce a její formy 

o Znásilnění 

o Výchova k partnerství a rodičovství jako vzdělávací cíl 

o Historické, kulturní a náboženské vlivy na naši sexualitu 

o Nevěra, žárlivost, psychopatologické rysy partnerů a jiné problémové 

oblasti v partnerství 
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- Formy péče o dítě po rozvodu a formy náhradní rodinné péče (proces, 

podmínky, vliv na psychiku dítěte aj.) 

o Syndrom zavrženého rodiče 

o Svěření do péče, střídavá péče 

o Pěstounská péče na přechodnou dobu 

o Pěstounská péče (dlouhodobá) 

o Poručnictví, opatrovnictví 

o Osvojení – adopce 

o Ústavní výchova  
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Korespondenční úkol 

 

Vyberte si jedno z témat a ve dvojici s kolegou/kolegyní zpracujte tak, aby daná 

seminární práce obsahovala vždy strukturu závaznou pro studijní opory. Tedy: Cíl 

kapitoly, klíčová slova, průvodce studiem, teorii, příklady, cvičení, 

korespondenční úkol, kontrolní otázky, shrnutí… 

Posléze napište sebereflexi. Vyjádřete a odlište obsah od formy. Tj. jak se vám 

obsah tématu zpracovával – jak Vám téma bylo blízké a jeho zpracování ku 

prospěchu. Forma: jaký názor máte na tento způsob práce s textem a jaké pocity 

jste u zpracování formy měli.  

Komu byste text nabídli, pro jakou cílovou skupinu jste jej zpracovali, tzn., kdo by 

byl vaším ideálním čtenářem? 

Posléze tento typ čtenáře/ky vyhledejte, a dejte mu jej přečíst a nechte si dát 

zpětnou vazbu. A to na: srozumitelnost, přínos informací, jak jste jej dokázali 

motivovat (a čím) – jak jej četba zajímala, co z textu nejvíce utkvělo, a jak se mu 

forma líbila. 

Vše takto popsané pak zašlete svému vyučujícímu. 
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