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ÚVOD 

Tato bakalá�ská práce se zabývá emocionálními zát�žemi rodi��, jejichž d�ti 

navšt�vují st�ední odborné u�ilišt�. Téma jsem si vybrala z d�vodu své pozice pedagoga, 

jelikož v takové škole pracuji. Zárove� m� výše uvedená problematika oslovila jako 

rodi�e. Cílem práce je zmapovat stresové situace v rodinách s u��ovskou mládeží. Dále 

chci prozkoumat jednotlivé zát�že z hlediska matky a otce zvláš�. 

Práci rozd�lím na dv� �ásti. V teoretické �ásti vymezím základní pojmy týkající se 

náro�ných životních situací, podrobn�ji se budu zabývat pojmy rodina, její historií, modely 

rodinného fungování, rolemi otce a matky. 

Výzkumnou �ást provedu pomocí dotazníkového šet�ení. Dotazník je zvláš� pro otce 

a zvláš� pro matky. Týká se t�í r�zných oblastí emocionálních zát�ží. Dotazovaní budou 

odpovídat pomocí škál. Cht�la bych zjistit, zda si adolescenti uv�domují zát�že svých 

rodi�� a  dále také to,  co je pro n� nejv�tší zát�ž. Také vyhodnotím, zda oslovení žáci 

odlišují zát�ž matky od zát�že otce. 

A�koliv je dotazník anonymní, v��ím, že budou mít pro m� výsledky velkou 

hodnotu. Respondenty jsou totiž u�ni ze st�ední odborné školy, kde pracuji. 
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1 ZÁT�ŽOVÉ SITUACE 

Život �lov�ka je provázen �adou p�íjemných a nep�íjemných situací a prožitk�. 

Každý se s nimi setkává p�i uspokojování svých pot�eb. Už od útlého d�tství naráží jedinec 

na ur�ité p�ekážky, úkoly, které musí vy�ešit �i p�ekonat. P�ekážky se stávají zát�žemi, 

které ovliv�ují chování, uvažování a prožívání �lov�ka. Zát�že p�i uspokojování pot�eb 

mohou více �i mén� narušit psychickou rovnováhu �lov�ka a dokonce vést ke vzniku 

psychických poruch. Tyto situace se ozna�ují jako zát�žové. 

1.1 Charakteristika náro�ných životních situací 

(Hole�ek, Mi�hová, Prunner, 2007, s. 172) vymezují náro�né životní situace jako „ 

podmínky v život� �lov�ka, které na n�j kladou zvýšené nároky jak po stránce t�lesné, tak i 

psychické a které zp�sobují jisté zm�ny v jeho chování. Jedinec se snaží p�izp�sobit se 

t�mto situacím, adaptovat se na n� a zárove� se pokouší vyp�stovat si odolnost v��i ú�inku 

dalších nových náro�ných situací.“ 

To, jak �lov�k reaguje na vzniklou zát�žovou situaci, je velmi individuální. 

Schopnost �ešit problém je dána charakterovými vlastnostmi a odolností jedince. Velkou 

roli zde hraje výchova, rodinné zázemí, ale také momentální zdravotní stav nebo únava. 

„Ur�itá situace se m�že jevit dokonce jako patogenní, to znamená, že její zvládnutí je pro 

organismus extrémn� náro�né a p�ípadné další setrvání v ní m�že zp�sobit závažné 

poruchy chování �i narušit osobnost.“ (	áp, Dytrych, 1968, s. 25). 

Na druhé stran� mají náro�né životní situace i pozitivní ú�inky na organismus. 

Dokáží jedince p�im�t k ur�ité reakci na daný stav, podn�cují ho k u�ení. 	lov�k �asto 

vlivem zát�že dosahuje vyšších fyzických a psychických výkon�. Rozvíjí se tak celá jeho 

osobnost. 

Existují zát�že r�zného druhu a intenzity. Mezi obecné, �ili ty které postihují 

zna�nou �ást populace, pat�í v sou�asné dob� velká nezam�stnanost. Specifickou zát�ží se 

stává nap�íklad postižené dít� v rodin�. Z odborného hlediska jsou uvád�ny tyto druhy 

zát�že: frustrace, deprivace, konflikt a stres. 
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1.1.1 Frustrace 

(Hole�ek, Mi�hová, Prunner, 2007, s. 173) ozna�ují frustraci za „psychický stav 

vyvolaný p�ekážkou, která stojí na cest� k cíli nebo brání (ohrožuje �i oddaluje) uspokojení 

ur�ité pot�eby.“ Podle (	áp, Mareš, 2001-2007, s. 200) „frustrace znamená doslova 

zklamání, oklamání, zmarn�ní, bezvýslednost úsilí.“ 	lov�k prožívá pocit zmaru, 

zbyte�nosti, že se mu ur�itá v�c nepovedla. Se vzniklou situací se bu
 smí�í, rezignuje 

nebo se rozhodne s danou p�ekážkou bojovat. P�ekážky mohou být vn�jšího charakteru 

(nap�. zapomenuté klí�e od domu, nepojízdné auto, zácpa na dálnici) nebo vnit�ního 

charakteru (nízké sebev�domí, p�íliš vysoké cíle, stydlivost, strach ale i lenost). 

1.1.1.1 Druhy frustrace 

(	áp, Dytrych, 1968, s. 27) �lení frustraci následujícím zp�sobem: 

• Deprivace – p�edstavuje stav dlouhodobého nedostatku n��eho, co je nezbytné pro 

uspokojování základních pot�eb. 

• Oddálení -  jedná se o vynucené odložení uspokojení životn� d�ležitých pot�eb. 

Tento druh frustrace je velmi p�ízna�ný pro v�k dospívání. Mladí lidé se nemohou 

do�kat, až budou plnoletí. Možnost �ízení auta �i pití alkoholu je pro tuto v�kovou 

kategorii velice zásadní v�c. 

• Zma�ení – nastává, jestliže pod vlivem velikosti p�ekážky nebo malé síly jedince 

dochází k neúsp�chu p�i úsilí o dosažení cíle. 

• Konflikt – uvnit� jedince je definován jako st�etnutí dvou nebo více protich�dných 

sil stojících na cest� k cíli. 

S termínem frustrace souvisí pojem frustra�ní tolerance. Je to doba, po kterou 

jedinec zvládá zát�žové situace bez typického frustra�ního chování. Je velmi rozdílná, 

protože závisí na temperamentu, charakteru, citové labilit� a schopnosti sebeovládání. 
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Odolnost jedince sou�asn� ovliv�uje pomoc rodiny, partnera, školy. V neposlední �ad� 

jsou to prožité životní zkušenosti. 

1.1.2 Deprivace 

Deprivace je stav, který vzniká, nejsou-li v dostate�né mí�e a po dostate�n� dlouhou 

dobu uspokojovány biologické a psychické pot�eby �lov�ka.  

Podle druhu strádání rozlišují (Hole�ek, Mi�hová, Prunner, 2007, s. 180) tyto 

deprivace: 

• Biologická – nastává p�i nedostatku výživy, pití, jídla, sexu, vody, tepla, ale i 

kyslíku �i spánku. 

• Sociální – nastává p�i nedostatku sociálních kontakt�, nebo kdy dlouhodob� 

existují vážné problémy v mezilidských vztazích. 

• Psychická – je charakteristická neuspokojením psychických pot�eb. 

Podle druhu se �lení na:  

• Citová – vzniká neuspokojením pot�eby lásky, bezpe�í, jistoty. Negativn� 

ovliv�uje rozvoj osobnosti, vztah k sob� i k ostatním lidem. 

• Kognitivní – souvisí s nedostatkem informací, nedostate�ným vzd�lávacím 

procesem, nemožností u�ení se. 

• Senzorická – je zp�sobena nedostatkem smyslových zážitk�. 

•  Spánková – p�edstavuje dlouhodobý stav bd�losti bez spánku. 

• Motorická – nemožnost pohybu. 
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• Konativní – nastává p�i nedostatku �innosti. 

• Existen�ní – vzniká p�i nenapln�né pot�eb� existen�ní jistoty.  

1.1.3 Konflikt    

Termín konflikt (	áp, Mareš,2001-2007, s. 90) definují jako „velmi široký soubor 

rozmanitých situací, kdy v lidském život� p�sobí protich�dné motivy, cíle, obecn�ji 

podmínky, vlivy.“ 

(	áp, Dytrych, 1968, s. 28) jdou dále a ozna�ují konflikt za „ st�etnutí dvou nebo 

více protich�dných sil na cest� k cíli k uspokojení pot�eby.“  

 Podle (Melgosa, 1997, s. 62) „konflikt vzniká tehdy, jsme-li nuceni vybrat si jednu 

z více možností bez ohledu na to, zda tuto možnost vidíme jako pozitivní nebo jako 

negativní, anebo zda se jedná o kombinaci obou.“ 

Konflikty jsou logickou sou�ástí každodenního života. Vznikají p�i obhajob� 

lidských zájm�, názor� a pot�eb. Pro �lov�ka nep�edstavují až tak velkou zát�ž, pokud 

netrvají p�íliš dlouho nebo se �asto neopakují. Konflikty mají vn�jší (interpersonální) a 

vnit�ní (intrapersonální) charakter. P�íkladem vnit�ního konfliktu m�že být st�et pot�eby 

jedince s morálním p�esv�d�ením (dít� chce pohladit psa, ale zárove� se ho bojí).  Vn�jší 

konflikt pak p�edstavuje nap�íklad st�et dít�te s rodinou, žáka s u�itelem, st�et ve skupin� 

kamarád�. Oba typy konflikt� se �asto navzájem prolínají. S tímto jevem se m�žeme �asto 

setkat ve školním prost�edí. 

        „Konflikt je velkou p�íležitostí vy�íkat si kone�n� n�co, co nás trápí, uv�domit si 

odlišnosti nebo naopak shody v názorech, postojích r�zných lidí. Nem�li bychom se tedy 

snažit o vylou�ení konflikt� ze svého života, nebo� je to snaha zbyte�ná. Cílem by m�lo být: 

nau�it se pozitivn� využívat konflikt� k vylepšení skupinových vztah� a ke svému 

osobnostnímu rozvoji.“ (Hole�ek, Mi�hová, Prunner, 2007, s. 187). 
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1.1.4 Stres 

 „Stres (z lat. stringo – utahovati smy�ku kolem krku odsouzence) je stav organismu, 

který je odezvou na nadm�rnou t�lesnou a psychickou zát�ž.“(Hole�ek, Mi�hová, Prunner, 

2007, s. 181)  

(Melgosa,1997, s. 20) shrnul pojem stres do �ty� bod�: 

• reakce organismu na jeho pot�eby a požadavky, 

• stav ur�itého fyziologického nebo psychologického nap�tí, 

• p�íprava na útok nebo út�k, 

• po�átek mnoha onemocn�ní. 

Stresovaný jedinec se projevuje zkratkovitým chováním, neschopností soust�edit se, 

�i roztržitostí. Zárove� se u n�j projevují negativní emoce, p�ecitliv�lost, výbušnost n�kdy 

naopak apatie, útlum. U n�koho vlivem stresu dochází ke snížení pozornosti, vnímání �i 

pam�ti. Z fyziologického hlediska pat�í mezi projevy stresu zvýšená tepová frekvence, 

zrychlené dýchání, pocení, nervozita. Ta bývá �asto potla�ována nap�íklad zapálením 

cigarety �i okusováním neht�. Všechny výše zmi�ované znaky p�edstavují distres. Jedná 

se o negativní stres, který m�že vést k do�asnému nebo trvalému poškození organismu. 

Naopak eustres je spojován s pozitivní zát�ží. A�koliv jedinec p�i této form� stresu 

prožívá p�íjemné okamžiky, nevyhne se ur�ité zát�ži na organismus. Díky eustresu �lov�k 

dokáže zmobilizovat své schopnosti a dosáhnout tak lepších výsledk�. 

1.1.4.1 Stresory 

Stresory jsou zdroje neboli p�í�iny vyvolávající stres. 
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Vn�jší stresory mohou mít fyzikální p�vod. Pat�í sem nevhodné pracovní podmínky – 

chlad, horko, nadm�rný hluk, stísn�né podmínky. Pokud jsou zdrojem stresu náro�né 

životní situace, jako jsou úmrtí, svatby, narození dít�te, výhra, nástup do v�zení, maturita, 

státní záv�re�ná zkouška, hovo�í se o sociálních faktorech. 

Naopak vnit�ní stresory se rozlišují na t�lesné a psychické, Tehdy ke stresu p�ispívá 

nedostatek potravin a pití, nedostatek spánku, sexu, ale i nemoci a únava. Z psychických 

stresor� je t�eba zmínit strach, trému, úzkost, nervozitu. Stres dokáže vyvolat i kladení si 

p�íliš vysokých cíl�, neschopnost relaxace, �asová tíse�. Obecn� lze �íci, že každý jedinec 

je r�zn� odolný v��i stresor�m. To samoz�ejm� souvisí s jeho charakterem a 

temperamentem. Zde platí více než jinde lidové r�ení: „Co t� nezabije, to t� posílí.“ 

Stres lze do ur�ité míry potla�it. Strategie zvládání stresu se nazývá coping. 

K omezení negativních stresor� p�ispívá jednozna�n� jakákoli sportovní aktivita, fyzická 

práce, ale též um�ní relaxovat, poslech hudby, masáže, meditace, aj. Je velmi d�ležité 

nau�it se redukovat �i kompenzovat stresové situace. Existuje totiž p�ímá úm�ra mezi 

duševním a fyzickým zdravím. 

1.2 Zát�žové situace v rodin� 

Zát�žové situace v rodin� jsou specifické tím, že ovliv�ují r�znou m�rou každého 

jejího �lena a tím zárove� zasahují do chodu a zp�sobu rodinného života. Nezáleží na tom, 

jestli se jedná o drobné starosti všedního dne �i o ur�ité mezní situace rozhodující o dalším 

život�. (Melgosa, 1997, s. 18) uvádí, že „ rodinný život je, vzhledem k intimit� a hloubce 

prožívaných vztah�, jedním z nejvýznamn�jších zdroj� stresu.“  

Ur�itou zát�ží se stává pro rodi�e narození dít�te. Stres prožívají rodi�e už p�i 

samotném porodu. Nejde jen o fyzickou zát�ž, s níž je porod spojen, ale o obavu, zda se 

dít� narodí zdravé, �i zda porod prob�hne bez komplikací i pro samotnou matku. 

Radost z narozeného potomka je u zodpov�dných rodi�� záhy vyst�ídána obavami o 

jeho správný vývoj, strachem z možných nemocí a zran�ní. Toto období je zárove� spjato 
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s novou podobou manželského vztahu. Ženy v�nují v�tšinu �asu pé�i o dít�. Zájem o 

partnera ustupuje do�asn� do pozadí. N�kte�í muži mohou být frustrováni. Cítí se být 

odstr�eni, jelikož jejich vedoucí pozici obsadil potomek. Nezbývá jim, než se s touto 

skute�ností po ur�itou dobu smí�it. Partnerka si však musí uv�domit, že manžel je ten, na 

kterém se stává závislejší než byla d�íve. (Pla�ava, 1998, s. 115) ozna�uje tuto situaci 

„otcovským paradoxem“. Je d�ležité, aby manželka usilovala o zapojení partnera do 

výchovy kv�li správnému vztahu mezi otcem a dít�tem.  

(Matoušek, 1993, s. 62) uvádí, že období po narození prvního, respektive druhého 

dít�te je obdobím tzv. první manželské krize. Rodina je v zát�žové situaci, zamilovanost už 

nemá pot�ebnou intenzitu, manželský partner za�íná být vid�n realisticky a jeho povahové 

slabiny za�ínají na vztah p�sobit rušiv�. Rozvodové statistiky ukazují v tomto období 

vrchol. 

Doba, kdy matka pe�uje doma o dít�, znamená pro rodinu velkou ekonomickou 

zát�ž. P�íjmy rodiny jsou omezené, p�i�emž výdaje spojené s pot�ebami nového �lena 

rodiny neustále rostou. Nedostatek financí je p�í�inou mnoha rodinných konflikt�. 

V sou�asné dob� se stále �ast�ji bohužel setkáváme s tím, že n�kte�í lidé nejsou schopni 

zvládnout své finan�ní problémy. Tuto mezní situaci �eší sebevraždou nebo vraždou. 

Nez�ídka jsou ob��mi d�ti. 

Období školní docházky p�edstavuje pro rodi�e a jejich d�ti zásadní zm�nu. 

Každodenní rodinné rituály se p�izp�sobují školním povinnostem, pop�ípad� r�zným 

zájmovým kroužk�m. Rodi�e a d�ti se dostávají do interakcí s u�iteli, s ostatními d�tmi a 

rodi�i. P�ílišné rodi�ovské ambice vedou �asto k p�et�žování d�tí. Druhým extrémem je 

nezájem rodi�� o dít� a jeho školní výsledky. Zát�ž se prohlubuje, pokud dít� neprospívá 

nebo má káze�ské p�estupky. V n�kterých p�ípadech rodi�e nezvládají zát�ž spojenou 

s obdobím, kdy se jejich d�ti vzd�lávají. P�enechávají odpov�dnost škole. N�kdy na 

výchovu potomka rezignují. Podle (Matouška, 1997, s. 62) by funk�ní rodina m�la ur�ité 

�innosti ve volném �ase d�lat spole�n�. Otázka „Jak trávíte víkendy?“ je nejrychlejší 

cestou ke zjišt�ní funk�nosti rodiny.  
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Specifická zát�ž nastává, vyskytuje-li se v rodin� mentáln� nebo t�lesn� postižené 

dít�.Rodi�e se s touto skute�ností velmi t�žko vyrovnávají. Veškeré jejich sny a p�edstavy 

o jejich spole�ném potomku se rozplývají. Nikdo není na takovou situaci p�ipraven. 

Trauma, jež prožívá hlavn� matka, je odborníky ozna�ováno jako narcistické trauma. 

Znamená to, že matka se cítí vinna za handicapované dít�. Obtížn� se s touto situací 

vyrovnávají sourozenci postižených d�tí. Dochází k oslabení rodinných vztah�. Jsou 

známy i p�ípady, kdy se rodina zcela izoluje od okolního sv�ta. Pokud rodina pomoc 

odmítá, o to více se komplikuje za�le�ování postiženého jedince do spole�nosti.Je t�eba 

zmínit, že n�kdy má tato zát�ž na rodinu paradoxn� pozitivní ú�inky. Dochází k semknutí 

rodiny a p�ehodnocení žeb�í�ku hodnot. Život nabývá nových dimenzí. 

Za mezní zát�ž v rodin� lze zcela jist� považovat úmrtí, vážnou nemoc nebo úraz. Je 

to obrovská psychická zát�ž, se kterou se nelze nikdy úpln� vyrovnat. 	lov�k si na ni m�že 

jen zvyknout a smí�it se s ní. A práv� zde je velmi d�ležitá pomoc a podpora rodiny. Na 

druhé stran� tato frustrující situace znamená v�tšinou pro rodinu �áste�nou �i úplnou 

zm�nu životního stylu. Nejenže se rodinné prost�edí se uzp�sobuje pot�ebám nemocného, 

ale m�ní se rodinné zvyklosti. Jeden z rodi�� �asto odchází ze zam�stnání, aby se mohl o 

postiženého starat. Výše uvedené skute�nosti p�edstavují pro rodinu i významnou 

ekonomickou zát�ž.  

Je logické, že s vážným zran�ním se rodina vyrovnává h��e než s vážnou nemoci. 

Této situaci se �lov�k snáze p�izp�sobuje. Matoušek (1997)jako d�vod uvádí, že stres, 

který se vyvíjí postupn�, umož�uje také postupný vývoj adapta�ních pochod�. Adaptace na 

nemoc �i úraz také úzce souvisí s tím, jak je rodina odolná v��i stresu, jak je schopna �ešit 

konfliktní situace, jak zvládá emoce a jaké jsou vztahy mezi jednotlivými �leny rodiny. 

P�edpokládá se, že funk�ní rodina se s danou zát�ží vyrovná lépe než neúplná nebo 

dysfunk�ní rodina. Faktem z�stává, že nefunk�ní rodiny jsou zvyklé denn� �ešit konflikty. 

Proto neprožívají v ur�ité situaci takový šok jako harmonická rodina. Pro úsp�šnou 

adaptaci je nemén� d�ležité, jak se se svým stavem vyrovnává sám nemocný. Prožitá 

deprese a trauma m�že být p�í�inou odmítání pomoci od ostatních �len� rodiny.   Je t�eba 

zmínit, že významnou roli p�i zvládání této zát�že hraje to, kdo z rodinných p�íslušník� je 
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postižen. Pokud se jedná o jednoho z rodi��, m�že to znamenat zhoršení finan�ní situace. 

V p�ípad� nemoci �i úrazu dít�te mohou být narušeny partnerské vztahy. Rodi� unavený 

pé�i o nemocné dít� snadno podléhá depresím a podrážd�nosti. 

Co se tý�e úmrtí, je t�eba, aby rodi�e vysv�tlili svým d�tem, že i taková událost je 

sou�ástí života. Je jisté, že smrt p�edstavuje pro rodinu nejv�tší stres, na který se nedá 

p�ipravit. P�esto by toto téma nem�lo být v rodinách tabu. 

Další ze zát�ží významn� ovliv�ující p�edevším d�ti je rozvod, jehož psychický 

a sociální dopad si nesou po celý život. Zejména situace, kdy vázne komunikace mezi 

rodi�i, kdy se rodi�e chovají k sob� nep�átelsky, a kdy vysv�tlují p�í�iny rozvodu každý po 

svém, se stávají pro dít� velmi deprimující. Ve výjime�ných p�ípadech m�že rozvod pro 

d�ti znamenat ur�ité pozitivum, a to pokud vyr�stají v tzv. konfliktních rodinách.  

Je nezbytné �íci d�tem o rozvodu co nejd�íve. Dít� zažívá obrovský šok, jestliže se 

tuto informaci dovídá od cizích. Pocit smutku je st�ídán depresemi a vztekem (Colorosová, 

2008). Rodi�e by proto d�tem m�li vysv�tlit, že ony rozvod nezavinily, a že je mají stále 

rádi. P�estože rozpad manželství p�ináší velkou emocionální zát�ž a finan�ní problémy, 

rozvod� bohužel v dnešní dob� stále p�ibývá. Zatímco (Matoušek, 1993, s. 107) uvádí 

mezi hlavními d�vody tempo spole�enských zm�n jako je v�tší emancipovanost a finan�ní 

nezávislost žen, �astá zm�na zam�stnání �i bydlišt�, nespokojenost žen s rodinným 

životem a nev�ra, (Giddens, 1999, s. 165) p�í�iny rozši�uje o skute�nost „ že rozvod už 

dnes nep�edstavuje sociální stigma“. Každopádn� by rodi�e m�li zvážit, zda konflikt �ešit 

hned rozchodem bez pokusu o smí�ení. 

V sou�asné dob� aktuální a velmi závažnou zát�ž p�edstavuje pro rodinu drogov� 

závislé dít�. Závislost na omamných a psychotropních látkách se vyskytuje hlavn� u d�tí 

z neúplných nebo dysfunk�ních rodin.  Pokud dor�stající jedinec pochází z harmonické a 

fungující rodiny, nemá pot�ebu s drogou experimentovat. Jestliže však podlehne nátlaku 

vrstevník�, je t�eba rozlišit, zda se jedná o jednorázový �in nebo o pravidelnou závislost. 

Faktem je, že n�kdy si rodi�e necht�jí tento problém  p�ipustit. Up�ednost�ují kariéru a své 
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spole�enské postavení p�ed rodinným životem. Dalším d�vodem m�že být nev�domost, 

jak situaci �ešit. 

S drogami úzce souvisí trestní �innost. Mládež si krádežemi opat�uje peníze 

na drogy. Je úkolem rodi��, aby se zajímali o problémy svých potomk�, aby s nimi 

komunikovali a trávili více �asu. Jen tak se dá p�edejít tomu, aby si  dít� hledalo negativní 

vzory mezi vrstevníky. 

Jako další krizovou situaci v rodin� lze uvést týrání dít�te �i manželky. Ur�itou zát�ž 

p�edstavuje i výchova dít�te svobodnou matkou, nebo nezam�stnanost jednoho z rodi��. 

Ztráta zam�stnání neznamená pro rodinu jen finan�ní zát�ž, ale možné narušení 

partnerských vztah�. Nezam�stnaný partner prožívá pocity neschopnosti a nepot�ebnosti. 

Projevují se u n�j stavy deprese a frustrace. Podpora rodiny m�že p�isp�t k p�ekonání této 

krize. Možnou alternativou m�že být do�asné p�enechání v�tšiny povinností spojených 

s chodem rodiny. 
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2 RODINA 

Rodina je všeobecn� definována jako nejmenší sociální skupina v každé spole�nosti. 

Každý si však pod tímto pojmem p�edstavuje n�co jiného. Názory jedinc� jsou 

ovliv�ovány rodinou, ze které sami vzešli, ve které vyr�stali. Zárove� si vzhledem k svým 

prožitk�m vytvá�í p�edstavy o budoucím život�, povolání, rodin�. P�edstavy se mohou 

shodovat s p�vodní rodinou nebo být zcela odlišné, zpravidla pokud si jedinec z p�vodní 

rodiny nese negativní zážitky. Pro n�koho mohou být prožitky z d�tství natolik 

traumatizující, že pozd�ji není sám schopen rodinným životem žít. 

Z odborného hlediska se “pojem rodina definuje r�zn�. Sociolog Giddens vymezuje 

„rodinu jako skupinu osob p�ímo spjatých p�íbuzenskými vztahy, jejíž dosp�lí �lenové jsou 

odpov�dni za výchovu d�tí“. Dále pokra�uje „p�íbuzenství je vztah mezi jedinci, jenž vzniká 

bu�to s�atkem, anebo pokrevními vazbami v otcovské �i mate�ské linii.“ (Giddens, 1999, 

s. 156). Rodinu lze p�irovnat ke kruhu, který poskytuje bezpe�í a zárove� vytvá�í vlastní 

modifikace. Dále uvádí, že „nejd�ležit�jší dimenzí základního kruhu je jeho 

existence.“(Lovasová, 2011, s. 9). 

(Matoušek,1993, s.10) uvádí „ hlavní smysl rodiny reproduk�ní. Rodina usnad�uje 

lidem pé�i o d�ti a jejich výchovu. Je také základní a nejstabiln�jší jednotkou 

spole�nosti.„Rodina má smysl i pro rodi�e. Starost o �leny rodiny je víc než starost o sebe, 

touto starostí dostává náš život nenahraditelné dimenze.“ Manželé se vzájemn� ovliv�ují, 

respektují a tolerují své nedostatky. P�i výchov� svých potomk� mají možnost vyvarovat 

se chyb, kterých se dopustili jejich rodi�e. Díky partnerovi a d�tem se rozši�uje okruh 

osob, s nímž se stýkají. 

Domov je pro rodinu prost�edím, kde její �lenové hledají soukromí p�ed okolním 

sv�tem. P�edstavuje oázu klidu a bezpe�í. Je to místo pro uspokojování základních 

biologických pot�eb, prostor, v n�mž se setkávají po práci a po škole, kde spole�n� jí, 

odpo�ívají, relaxují, tráví volný �as, prožívají radosti, ale také �eší všední starosti i d�ležitá 

rozhodnutí. 
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Ve správn� fungující rodin� se její �lenové navzájem podporují i v r�zných 

zát�žových situacích. Rodinný život je provázen starostmi a strachem o d�ti, o partnera. 

	lov�k musí zvládnout svojí rodi�ovskou roli, by� se sám cítí unavený, nemocný �i �eší 

ur�itý problém. Život v rodin� se n�kdy zcela pod�izuje zájm�m jejího �lena. P�íkladem 

m�že být dít� v�nující se vrcholov� sportu, dít� s hudebním a jiným nadáním. Jiným 

p�íkladem je st�hování rodiny, a� z d�vodu zm�ny povolání otce �i matky nebo jako únik 

p�ed prožitou stresovou situací. 

Velice d�ležité jsou pro rodinu tradice a rituály. Jejich dodržování zvyšuje odolnost 

v��i vnit�ním i vn�jším stres�m. Tradice udržují vazby mezi �leny rodiny a zvyšují její 

soudržnost. U d�tí mohou nabývat vztahy k p�edk�m nových dimenzí. 

2.1 Rodina v minulosti 

Rodina se v pr�b�hu d�jin zna�n� m�nila a vyvíjela. V každém historickém období 

byla formována státem �i církví. Podle archeologických nález� tvo�ili lidé malé rodiny už 

v mladší dob� kamenné. Jednalo se z�ejm� o matriarchální spole�nost, jelikož ženy tehdy 

zastávaly významnou spole�enskou úlohu. Pokrevn� sp�ízn�né rodiny žily pod jednou 

st�echou, Živily se lovem a sb�rem. Jedním z d�vod� nízké porodnosti bylo �asté 

st�hování za obživou. 

Ke zm�n� dochází až v neolitu. Lidé se usazují na jednom míst�, za�ínají p�stovat 

rostliny a chovat dobytek, Rozvíjejí se �emesla. Vedoucí postavení ve spole�nosti a 

v rodinách získávají muži. Stoupá po�et d�tí v rodinách. 

V klasickém �ecku m�ly ženy v rodin� pod�adnou úlohu. Staraly se o domácnost, 

mohly se pohybovat jen v ur�eném prostoru. Muž se zdržoval doma minimáln�. Sexuální 

styk s manželkou byl jen za ú�elem zplození d�dice. To byl také jediný d�vod, pro� se 

muži ženili. 

�ekové byli nuceni k s�atk�m, jinak je �ekal trest. Zárove� se však mohli bez 

v�tších problém� rozvést, jestliže byla manželka nev�rná nebo neplodná. Dít� se stalo 
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plnohodnotným ob�anem spole�nosti až desátý den po narození, kdy dostalo jméno. 

Velikost rodiny byla �asto regulována odkládáním d�tí na ve�ejná místa. Jednalo se o d�ti 

nemanželské, p�espo�etné nebo nemocné. Pokud p�ežily, stávaly se otroky toho, kdo se 

jich ujal a vychoval. Zájmy rodiny a p�edevším zájmy dít�te stály na okraji spole�nosti. 

Starov�ký �ím se též vyzna�oval patriarchální spole�ností. P�esto se mohly �ímanky 

zú�ast�ovat politického života. Na rozdíl od �eckých žen jim nebylo odep�eno vzd�lání. 

Muže vedly ke s�atku p�edevším politické zájmy nebo zákonem uložená povinnost. 

Manželství proto nem�la dlouhého trvání. D�ti, kterých se v té dob� rodilo pom�rn� málo, 

byly �astými rozvody a mnohoženstvím otc� stresovány. 

Podobu st�edov�ké rodiny ovliv�ovalo p�edevším náboženství. K�es�anství úsp�šn� 

bojovalo proti mnohoženství. Na stran� druhé církev p�esn� vymezovala rodinné role. 

Ve st�edov�ké rodin� p�etrvávalo vedoucí postavení muže a pod�adná úloha ženy. Mužské 

a ženské role byly zcela odd�leny. S�ate�nost ovliv�ovaly ekonomické a stavovské zájmy. 

Nižším spole�enským vrstvám se s�atky zakazovaly nebo pot�ebovaly souhlas vrchnosti. 

Všechny uvedené znaky st�edov�kého manželství m�ly zákonit� vliv na vztah 

k d�tem. Majetek znamenal pro rodinu více než projevy lásky a cit�. D�ti se nerodily 

ve v�tšin� p�ípad� z lásky, ale z ekonomických a d�di�ných d�vod�. 

D�tství bylo v této dob� krátké. D�ti záhy odcházely do jiných rodin do u�ení nebo 

pracovat. Ztrácely tím �asto úplný kontakt s rodi�i, nebo� jejich matky v�tšinou umíraly p�i 

porodu a otcové uzavírali další s�atky. 

Rodinu také ovliv�oval zp�sob obživy. V�tšina tehdejších obyvatel se živila 

zem�d�lstvím. Vlivem nep�íznivého po�así hrozil hladomor a chudoba. Vymíraly celé 

rodiny. „P�ebyte�né“ d�ti se stejn� jako v antice odkládaly. Až na konci st�edov�ku byly 

zakládány první nalezince. V�tšina d�tí tam však kv�li nemocem zem�ela.  

Novov�k je spjat s ústupem nezájmu o rodinu. �ada revolucí a r�zná hnutí mají vliv 

na rodinné soužití. Za d�ležitý lze považovat boj žen za rovnoprávnost. Získáním 
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emancipace mají ženy právo na svobodnou volbu partnera. Zásadn� se tak m�ní vztah mezi 

mužem a ženou. Lidé uzavírají manželství z romantické lásky nebo sexuální p�itažlivosti. 

Dochází k rozpadu patriarchální rodiny. 

Významným mezníkem pro další vývoj rodiny se stává pr�myslová revoluce. Lidé 

odcházejí do m�st. Pracují v továrnách. Muž ztrácí výsadní postavení, protože se živitelem 

rodiny stávají mnohdy ženy. V té dob� byla také zavedena povinná školní docházka. 

D�sledkem t�chto zm�n je to, že rodina tráví v�tší �ást dne odd�len�. O to více jsou její 

�lenové ovliv�ováni svým okolím. 

Výchovná funkce rodiny je tak omezena jen na nejmenší d�ti. Rodina za�íná nabývat 

dnešní podoby. P�edstavuje místo, kde její �lenové vyhledávají soukromí a uspokojují své 

biologické a sociální pot�eby.   

2.2 Rodina a sou�asnost 

Sociologové ozna�ují dnešní civilizovanou rodinu za monogamní a nukleární. 

(Giddens, 1999, s. 160) píše: „ rodina je obvykle patrilineární a neolokální. D�ti dostávají 

jméno po otci a také majetek se obvykle d�dí v mužské linii.“ Dále uvádí: „ Podstatou 

neolokality je to, že se nov� vytvo�ený manželský pár st�huje na nové místo, do nové 

domácnosti.“  Patrilinearita se projevuje také tím, že se muži malou m�rou podílejí na 

chodu domácnosti. (Matoušek, 1993, s. 31) 

Sou�asnou �eskou rodinu charakterizují dv� etapy – období totalitního režimu a 

období po jeho pádu. Politické systémy vždy do zna�né míry ovliv�ovaly rodinný život. „ 

�ím je stát totalitn�jší, tím víc usiluje o proniknutí do soukromí rodiny a tím víc z rodiny 

d�lá v�c ve�ejnou.“  (Matoušek, 1993, s.41) 

Mladí lidé za komunismu pom�rn� brzy uzavírali manželství a krátce po svatb� m�li 

d�ti. Byla to tém�� jediná možnost, jak se seberealizovat. Totalitní režim nep�ál cestování, 

možnosti kulturního a sportovního vyžití byly na omezené úrovni. Dalším d�vodem pro 

vstup do manželství byla pot�eba odpoutání se od rodi��. Pro svobodného �lov�ka bylo 
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nemožné získat vlastní bydlení. Byty se mladým rodinám p�id�lovaly v�tšinou na základ� 

po�adník�. Z ekonomických d�vod� ženy záhy po porodu odkládaly d�ti do jeslí a vracely 

se do zam�stnání. Výchovu d�tí p�ejímala r�zná p�edškolní a školní za�ízení. Zhoršuje se 

tak citová vazba mezi rodi�i a d�tmi. Pokud rodi�e nebyli ve stran�, jejich d�ti nem�li 

šanci dostat se na vysokou školu. 

Pád totalitního režimu p�ináší nejen politické ale i ekonomické zm�ny, které zásadn� 

ovliv�ují tradi�ní rodinu. Postoj mladých lidí k manželství se m�ní. Up�ednost�ují kariéru 

a uspokojování svých vlastních pot�eb. Uzavírání s�atk� a rození d�tí odkládají na pozd�jší 

dobu. Tento trend má pozitivní vliv na rozvodovost.  Byt �i t�hotenství p�estávají být 

d�vodem ke svatb�. Lidé vstupuji do manželství v�tšinou majetkov� zajišt�ni a na základ� 

vzájemné citové p�itažlivosti. Za negativum lze ozna�it, vzhledem k velkému pracovnímu 

vytížení rodi��, minimum spole�n� stráveného �asu. „Typickým p�íkladem nového 

problému je krize v rodin� muže, který za�al podnikat,…je v rodin� p�ítomen jen 

minimáln�. N�kdy se svou absenci snaží rodin� vynahradit zvýšeným p�ispíváním do 

rodinného rozpo�tu. Jindy frustruje zbytek rodiny tím, že v�tšinu financí investuje do svého 

podnikání… N�kte�í z t�chto muž� si dop�ávají milenky, n�kte�í se rozvád�jí a znovu se 

žení s mladšími, atraktivn�jšími partnerkami. Jiným typem nového problému jsou rodinné 

konflikty vyvolané tím, že žena dosáhla výrazn� lepšího postavení a p�íjmu než její manžel; 

ten se musí vypo�ádat s tím, že jeho žena je významn�jší postavou jak doma, tak ve 

spole�nosti.“(Matoušek, 1993, s. 42) 

(Hole�ek, Mi�hová, Prunner, 2007, s. 316) charakterizují znaky sou�asné rodiny 

takto: 

• Tendence uzavírat s�atek v mladém v�ku (v 80. letech) a naopak tendence 

odkládat s�atky a rození d�tí na dobu co nejdelší (90. léta). 

• Tendence ve v�tší mí�e zakládat rodinu neformáln�, bez legálního s�atku. 

• Pokles ochoty lidí po rozvodu vstupovat do dalšího svazku a mít další d�ti. 
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• Tendence omezovat po�et d�tí v rodin�, pop�. nemít d�ti v�bec. 

• Prodlužování doby, po kterou d�ti a rodi�e žijí spolu. 

• Prosazování individuálních zájm� nad zájmy rodinnými na jedné stran� a 

prorodinné tendence na stran� druhé v p�ípad� zakládání rodinných firem. 

• P�evaha dvougenera�ních rodin. 

2.3  Funkce rodiny 

      Rodina je základní sociální skupinou sloužící k uspokojování pot�eb svých �len�. 

Zárove� se velkou m�rou podílí na  procesu socializace jedince, �ili na spole�enském 

za�le�ování. Aby mohly být ob� tyto role spln�ny, musí rodina plnit ur�ité funkce. Priorita 

jednotlivých funkcí se v pr�b�hu d�jin m�nila. 

Základní funkce rodiny jsou: (Hole�ek, Mi�hová, Prunner, 2007, s. 314) 

• Biologická a reproduk�ní – rodina je legalizovaným místem pohlavního styku 

místem, kde se realizuje reproduk�ní proces. Manželská sexualita je sou�ástí 

harmonického soužití a d�ležitým faktorem duševní rovnováhy. 

• Výchovn�-socializa�ní – navazuje na reproduk�ní funkci. Cílem je zajistit zdravý 

vývoj dít�te, nau�it jej základním návyk�m a zp�sob�m chování a umožnit mu 

rozvíjet své schopnosti a dovednosti. 

• Ochranná – rodina je zdrojem jistoty a bezpe�í. Poskytuje svým �len�m soukromí 

a úto�išt� p�ed vn�jším sv�tem. 

• Materiální – spo�ívá v uspokojování materiálních a kulturních pot�eb všech �len� 

rodiny. Tato funkce je d�ležitá i pro ekonomiku státu, když se �lenové rodiny 

postupn� zapojují do pracovního procesu. 

• Emocionální – uspokojuje pot�ebu lásky, pochopení, soucitu, porozum�ní, morální 

pomoci. V p�ípad� absence této funkce se rodina stává patologickým prost�edím. 
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Pokud rodina selhává v n�které ze základních funkcí, hovo�í se o tzv. poruchách. 

„Porucha socializa�n� výchovné funkce je ozna�ována za nejzávazn�jší. Jedná se o 

p�ípady, kdy se rodi�e o d�ti starat nemohou, nedovedou nebo necht�jí.“ (Lovasová, 2011, 

s. 77)  Pln�ní výše uvedených funkcí slouží psycholog�m k hodnocení funk�nosti rodiny. 

Odborníci rozlišují rodiny funk�ní, problémové, dysfunk�ní a afunk�ní. 

(Helus, 2001, 123-124) se zam��uje na problémové rodiny. Jsou to takové rodiny, 

kde je opakovan� �i dlouhodob� n�která ze základních funkcí rodiny potla�ena nebo není 

dlouhodob� napl�ována. Rodina však dokáže mobilizovat vnit�ní mechanismy k tomu, aby 

se stabilizovala. Autor �lení problémové rodiny takto: 

• Rodina nezralá 

• Rodina p�etížená  

• Rodina ambiciózní  

• Rodina perfekcionistická  

• Rodina autoritá�ská 

• Rodina rozmazlující  

• Rodina liberální a improvizující 

• Rodina odkládající 

• Rodina disociovaná. 
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3 MODELY RODINNÉHO FUNGOVÁNÍ 

Význam rodinného systému byl opomíjen až do 70. let 20 století Psychologové do té 

doby zkoumaly lidského jedince bez v�tšího zájmu o prost�edí, v n�mž jedinec vyr�stá a 

žije.  Od té doby roste zájem o rodinu. Zaniká názor, že rodina p�edstavuje  jednolitou a 

hlavn� stereotypní jednotku spole�nosti. V�dci si uv�domují, že rodinné systémy se mohou 

velmi lišit na základ� historické, kulturní, etnické �i pohlavní odlišnosti. 

3.1 Rodinný systém 

Odborníci ozna�ují rodinný systém za soubor �ástí a vztah� mezi nimi.  Krammer (in 

Sobotková, 2001, s. 22) vymezuje rodinu jako „skupinu lidí se spole�nou historií, 

sou�asnou realitou a budoucím o�ekáváním vzájemn� propojených transak�ních vztah�.“ 

Z toho plyne, že systém nezahrnuje jen ur�itý prostor. Systém se vyvíjí také v �ase. Rodina 

se m�ní v r�zných životních cyklech. 

Kantor a Lehr (in Sobotková, 2001, s. 23) charakterizují rodinné systémy 

následujícím zp�sobem: 

Rodinné systémy jsou 

• Organiza�n� složité. Rodina je systém propojených vztah�. Tyto vztahy nejsou 

fixní, neustále se m�ní a vzájemn� ovliv�ují. 

• Otev�ené. To znamená, že jsou schopny p�ijmout zm�ny, reprodukce a kontinuity. 

• Adaptabilní. M�ní na základ� vn�jších a vnit�ních podn�t�. 

• Systémy pr�b�žné informa�ní vým�ny.  

Míra otev�enosti a uzav�enosti má velký vliv na fungování rodiny. Systém, jenž 

se vyhýbá kontaktu s okolím, není schopen reagovat na zm�ny a omezuje rozvoj svých 

�len�. Takové rodiny se stávají rigidní. Nejsou odolné v��i stresu, protože odmítají pomoc 



25 

 

a podporu. Otev�ené rodiny se naopak snadno p�izp�sobují novým zm�nám 

a zkušenostem.  

Sobotková (2001, s. 25) rozd�luje rodinný systém na subsystémy. Manželský 

subsystém je uvád�n jako základní. Má vliv na všechny vývojové fáze životního cyklu 

rodiny. Úsp�šné rodinné fungování je závislé do zna�né míry na tom, jak manželé dokáží 

�ešit r�zné životní situace, jak zvládají konflikt, jak plánují rodinnou budoucnost. 

Narozením dít�te se manželský subsystém rozši�uje na subsystém rodi�-dít�, který 

p�echodn� utvá�í koalice typu matka-mladší dít�, otec-starší dít�. Je t�eba zmínit i existenci 

subsystému, který zahrnuje prarodi�e. Úlohou sourozeneckého subsystému je nau�it dít� 

vzájemnému se respektování a podpo�e, ale také spolupráci a sout�živosti. Tyto zkušenosti 

dít� uplat�uje ve vztahu k ostatním d�tem. Jednotlivé subsystémy jsou vzájemn� propojeny 

r�znými interakcemi. Role v nich se m�ní a vyvíjí s cílem udržet rovnováhu rodinného 

systému. 

3.2 Rodinné fungování 

Z odborného hlediska je rodinné fungování ozna�ováno jako schopnost rodiny 

fungovat ve �ty�ech rozhodujících oblastech. 

První oblast je osobní fungování, tedy jak jsou jednotliví �lenové spokojeni se svou 

rolí v rodin�. Manželským fungováním se rozumí spokojenost v sexuálním soužití. 

Rodi�ovské fungování pat�í do t�etí oblasti. Zahrnuje nejen odpov�dnost za výchovu d�tí, 

nýbrž také pocity obohacení z rodi�ovské role. Poslední oblast rodinného fungování se 

ozna�uje jako socioekonomická. Jak už z názvu vyplývá, zkoumá ekonomickou úrove� 

rodiny a sociální vztahy uvnit� i vn� rodinného prost�edí.  

Vzhledem k velkém po�tu r�zných teorií vyvstal požadavek vytvo�it všeobecn� 

p�ijímanou teorii rodiny.Z toho d�vodu  byly vytvo�eny modely. Modelování pomáhá 

v procesu fungování rodin. (Sobotková, 2001, s. 10) p�esto uvádí, že neexistuje jediný 

„správný“ model rodinného uspo�ádání a fungování. 
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Modely jsou systémy, které na ur�itém stupni shody reprodukují systém jiný. Modely 

nutn� zjednodušují realitu, kv�li snadn�jší orientaci v rodinných systémech. 

Od model� jsou odvozovány tzv. typologie. Typologie mají podle T. Jakoba (in 

Sobotková, 2001, s. 53) následující funkce: 

• Deskriptivní – platí pro všechny typologie. Popisuje aspekty rodinného 

fungování. 

• Diagnostická – rozlišuje zdravé a patologické systémy. 

• Prediktivní – jde o charakteristiku ur�itého aspektu budoucího fungování. 

V�tšinou se dává do vztahu typ rodiny a individuální patologie. 

• Preskriptivní - týká se klinické oblasti. Zabývá se možnostmi terapeutiky a 

intervence. 

3.3 Formy model� rodinného fungování 

3.3.1 Symptomatologické, bipolární a m�ížkové modely 

Symptomatologické jsou založeny na behaviorálních charakteristikách jednotlivých 

�len� rodiny (nap�. schizofrenní, alkoholická, delikventní rodina). V sou�asné dob� tento 

model nevyhovuje popisu celku rodiny. 

Bipolární – fungují vždy na jedné stran� pólu. Specifické typy rodinné struktury jsou 

spojeny s ur�itou kategorií problém�. 

M�ížkové – zabývají se strukturálními aspekty a mechanismy zm�n v rodinách. 

Pomocí m�ížky vznikne osm typ� rodin, z nichž pouze dva jsou fungující. Ostatní se 

vyzna�ují n�jakým psychopatologickým jevem. 

3.3.2 Vývojové modely 

Dají se p�edstavit jako spirála, ve které je pohyb možný všemi sm�ry. Podle tohoto 

modelu je rodinné fungování založeno na zm�n�, pohybu. Jedná se o pohyb dost�edivých a 

odst�edivých sil v rodin�, o dodržování pravidel rodinného fungování. Vývojové modely 
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posuzují rozložení moci. Hodnotí, zda je moc soust�ed�na na jednoho �lena rodiny, nebo 

zda je rodinné soužití založeno na demokratickém uspo�ádání. 

Z toho plyne, že rodina je vzájemn� se ovliv�ující vztahový systém, který se neustále 

vyvíjí. 

3.3.3 Procesuální modely 

Tyto modely pat�í k nejvýznamn�jším, protože jsou výzkumn� podložené. Podle 

Sobotkové (2001, s. 65) je nejzákladn�jší �inností rodiny a hlavním cílem pln�ní úkol�. 

Úkoly mohou být stejné pro všechny rodiny nebo jedine�né pro konkrétní rodinu. Pln�ním 

úkol� dosahuje rodina svých cíl�. Úsp�šné pln�ní úkol� je podmín�no vhodným rozlišením 

rolí v rodin� a efektivní komunikací jednotlivých �len�. D�ležitou roli zde má i citová 

vazby a schopnost �i chu� projevovat emoce. 

„Procesuální model je použitelný nejen v rodinné terapii, ale i p�i konzulta�ní práci 

s rodinami. Podrobn� popisuje, jak spolu souvisejí jednotlivé rozm�ry rodinného 

fungování, a konkretizuje jeho silné a slabé stránky. Na jeho základ� byl vyvinut 

sebeposuzovací dotazník FAM (the Family Assessment Measure), který slouží k hodnocení 

rodinného fungování jak ve výzkumu, tak v klinické praxi. (Sobotková, 2001, s. 67). 
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4 SPECIFICKÉ ROLE MATKY A OTCE 

Role matky a role otce mají v rodin� ur�itá specifika. Proto je pro výchovu d�tí 

ideální, jsou-li v rodin� p�ítomni oba rodi�e. Mužský a ženský prvek v rodin� je 

nezastupitelný. 

(Matoušek, 1993, s. 27) uvádí: „Rodina nem�že existovat bez rozdílnosti muže 

a ženy.“ Dále dodává:„Tato rozdílnost je dokonce podmínkou dobrého fungování rodiny.“  

Ojedin�lost role matky a otce vyplývá z biologických a psychických odlišností mezi 

ob�ma pohlavími. �ada v�deckých výzkum� dokázala, že krom� fyzických dispozic se 

muži a ženy liší jinou nervovou soustavou a vlivem pohlavních a dalších hormon� na její 

fungování (Matoušek, 1993).  Matky mají sklon být p�ehnan� opatrné a svým d�tem, �asto 

ze strachu o n�, povolují jen málo volnosti. Otcové spíše o�ekávají vysoký stupe� 

samostatnosti a nezávislosti zejména u chlapc�. Rodi�e se tak mohou navzájem 

usm�r�ovat.  

Role obou rodi�� se v pr�b�hu d�jin vyvíjely a m�nily. Faktem je, že v minulosti 

byla pé�e o dít� a jeho výchova doménou matek. Úloha otce spo�ívala hlavn� 

v ekonomickém zajišt�ní rodiny. Ke zm�n� dochází vlivem r�zných feministických hnutí a 

zapojením žen do pracovního procesu. V sou�asné dob� se rozdíl mezi rolí otce a matky 

zmenšuje. Ženy jsou vzd�lan�jší a ekonomicky nezávislejší. Nez�ídka si manželé role 

vym�ní.  

Podle 	ápa (2001-2007, s.63) se však patriarchální pojetí ženské a mužské role 

v rodin� nem�ní. Zárove� se zmi�uje o tom, že muži �asto vykonávají dv� zam�stnání, aby 

lépe ekonomicky zabezpe�ili rodinu. O to mén� tráví �asu s rodinou. Z tohoto d�vodu 

m�že najít k narušení citové vazby mezi otcem a dít�tem. 

4.1 Role matky 

Role matky už od minulosti v prvé �ad� zahrnuje pé�i o dít� a jeho výchovu. Matka 

dbá více na udržování citových vazeb mezi jednotlivými �leny a dodržování rodinných 
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tradic a rituál�. To je nezbytné pro správné fungování rodiny. Nemén� d�ležité je pro 

v�tšinu žen-matek vytvo�ení útulného a �istého domova. N�kdy je však p�ehnaná 

starostlivost o domácnost na úkor doby v�nované potomku.  Lovasová50 zd�raz�uje 

význam fyzického kontaktu mezi matkou a dít�tem. Dotýkání je ur�ujícím prvkem pro 

správný vývoj vztahu. Bylo zjišt�no, že odmítané nebo odstrkované dít� má v dosp�losti 

�ast�ji problémy v partnerských vztazích. Citová vazba mezi matkou a dít�tem se vyvíjí po 

celý život. Roli matky lze též ozna�it za nevd��nou. Žena má totiž v d�sledku svých 

povinností mén� možností trávit volný �as s ostatními �leny rodiny. Otec se tak stává „tím 

lepším“ z rodi��. Dít� chápe starostlivost matky jako samoz�ejmost a zpravidla její pé�i 

docení až v dosp�losti. 

Matka se ujímá své role již p�ed narozením dít�te. Mnohé pr�zkumy dokazují, že d�ti 

žen, které se b�hem t�hotenství chovaly nezodpov�dn�, trpí r�znými t�lesnými 

malformacemi �i psychickými poruchami. Pro navázání kvalitního citového vztahu je 

nutné, aby matka byla po porodu s novorozencem v nejužším kontaktu. V této souvislosti 

se v porodnicích zavedla tzv. pé�e rooming-in, kdy jsou matka a dít� spolu na jednom 

pokoji. „Matka zastává b�hem kojeneckého a batolícího období také roli prost�edníka mezi 

dít�tem a sv�tem“ (Lovasová, 2011, s. 54). Role rodi�� se u p�edškolních d�tí vyrovnávají. 

Matka se v�tšinou vrací do zam�stnání, takže se otec více zapojuje do výchovy. Dít� od 

obou rodi�� p�ejímá ur�ité vzorce chování, návyky a hodnoty. 

Sou�asné ženy odkládají roli matky na pozd�jší dobu. Up�ednost�ují kariéru a vlastní 

zájmy p�ed po�etím dít�te. Dalším d�vodem m�že být obava z nezvládnutí rodi�ovské 

role. Ur�ité pozitivum lze spat�ovat v tom, že starší matky jsou schopny plnit svoji roli lépe 

než ženy mladšího v�ku. V�dci zjistili, že starší matky citliv�ji reagují na chování dít�te. 

Více se snaží zapojit potomka do r�zných mimoškolních aktivit Zajímavým zjišt�ním je to, 

že ženy zralejšího v�ku snáze snášejí fyzickou únavu a r�zné somatické potíže. Zárove� 

bylo dokázáno,že rozumový vývoj u d�ti starších rodi�� probíhá lépe (Sobotková, 2001, 

s. 119).  
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4.2 Role otce 

Tradi�ní role otce spo�ívá  jak v ekonomickém zajišt�ní rodiny, tak v ochran� rodiny. 

Historické prameny uvádí, že už v mladší dob� kamenné zp�sob života dovoloval, aby 

otcové byli v t�sném kontaktu se svými syny. Zau�ovali je v �emeslech, obchodu, ale i 

v intimních otázkách. P�esto ješt� stále p�evládá názor, že ke zdravému vývoji dít�te 

posta�uje matka. Opak je pravdou. Muži mohou ve své roli p�sobit stejn� kvalitn� jako 

matky. Zjistilo se, že n�žnost otce p�i h�e s miminkem ovliv�uje chování potomk� 

v dosp�losti. D�ti citlivých otc� m�ly v porovnání s jinými otci podstatn� menší problémy 

v partnerských vztazích. N�žnost matek zde nehrála žádnou roli. Proto je velmi d�ležitá 

hra otce s d�tmi v batolecím v�ku. „Otec si hraje s d�tmi zpravidla jinak než matka. P�i 

hrách je odvážn�jší, u�í d�ti riskovat, ale zárove� taky nést následky za své 

chování.“(Biddulph, 2007, s. 99). „Otcové preferují fyzické hry s rychlejším tempem a 

v�tším množstvím náhlých zm�n a ne�ekaných zvrat�. Hry matek jsou obvykle 

konzervativn�jší, �ast�ji verbální….“(Lovasová, 2011, s. 59). U d�tí školního v�ku se otec 

stává nejen zdrojem informací ale i vzorem mužství. Otec p�edstavuje morální autoritu, 

která všt�puje disciplínu a nabízí vedení.  

Pla�ava (1998) rozlišuje �ty�i typy otc�:  

1. typ – muži, kte�í nedokážou dávat, ale pouze jen p�ijímat. 

2. typ – otec sobec – nadále se v�nuje svým zájm�m, �ili vlastn� jako otec nefunguje. 

3. typ – otec potížista – na vše negativn� nahlíží. 

4. typ -  ideální otec – ztotož�uje se s rolí matky. 

  

Yablonski (in Lovasová, 2011, s. 58) rozd�luje otce takto: 

• Dvojníci – tito otcové up�ednost�ují zájmy dít�te p�ed vlastními pot�ebami. Jsou 

citliví a ob�taví. 
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• Kamarádi – otcové rovnostá�ského typu bez velké autority, tudíž nejsou dobrým 

modelem fungování. 	asto se svým d�tem sv��ují se svými problémy, �ímž je 

n�kdy nep�im��en� zat�žují. 

• Mach�i – jsou velmi p�ísní, vyžadují od svých d�tí vysoké výkony, neustále je 

kontrolují, �ímž omezují d�ti v jejich samotnosti. 

• Psychopaté – tito otcové nejsou schopni citlivého a ob�tavého p�ístupu, mají 

nízké sociální v�domí, lžou, manipulují s lidmi ve sv�j prosp�ch. Nejsou schopni 

se z�eknout momentálních pot�eb ve prosp�ch vzdálen�jších cíl�. Jsou 

nezodpov�dní a citov� omezení. 

• Egocentrici – bývají charismati�tí a okouzlující. Dokáží však využívat lidí kolem 

ve sv�j prosp�ch. Jsou sobe�tí. Roli otce nejprve plní s nadšením, ale pozd�ji se 

dostávají do konfliktu s jinou rolí. K d�tem jsou chladní nebo mívají rozporuplný 

cit. 

Výzkumy potvrzují, že po�et problémových d�tí p�ímoúm�rn� roste s po�tem 

chyb�jících otc� v rodin�. U d�tí vyr�stajících bez otc� byl zjišt�n v�tší výskyt trestní 

�innosti, horší výsledky ve škole, závislost na drogách a alkoholu a �ast�jší sklony 

k sebevražd�. 

Dnešní otec zastává aktivní roli v rodinných záležitostech. Podílí se na d�ležitých 

rozhodnutích, které se  týkají chodu rodiny.Více se zajímá o výsledky d�tí ve škole, o to, 

co d�ti b�hem dne d�laly a vypráví jim o svých �innostech a zve je k ú�asti na nich. 

Spolurozhoduje o tom, kdy se mají d�ti vrátit dom� nebo o domácích povinnostech. Dává 

d�tem najevo, že se zajímá o každý aspekt jejich života.  
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5 VÝZKUMNÉ ŠET	ENÍ 

5.1 Výzkumný cíl a design   

Tématem bakalá�ské práce jsou zát�žové situace rodi�� u��ovské mládeže. Cílem 

mého výzkumného šet�ení je zjistit:  

• zda si adolescenti studující SOŠ emocionální zát�ž svých rodi�� uv�domují,  

• jaký typ rodi�ovské zát�že považují za nejv�tší, 

• zda vnímají odlišn� zát�ž matek a zát�ž otc�. 

 

Výzkumné šet�ení prob�hlo ve St�ední odborné škole a St�edním odborném u�ilišti 

Horšovský Týn. V tomto školském za�ízení se žáci p�ipravují na budoucí povolání ve 

�ty�ech studijních a �ty�ech u�ebních oborech. Vzhledem k tématu mé bakalá�ské práce 

jsem výzkum zam��ila na u�n�. Zkoumaný vzorek tvo�ili žáci u�ebních obor� Opravá� 

zem�d�lských stroj�, Mechanik – opravá�, Kucha� – �íšník a Zedník. Celkem se pr�zkumu 

zú�astnilo 50 respondent� ve v�ku 15 až 20 let.  

K šet�ení jsem použila kvantitativní metodu. Data jsem získávala pomocí 

anonymního dotazníku. Žáky jsem seznámila s d�vodem výzkumného šet�ení a požádala je 

o pravdivé odpov�di za ú�elem d�v�ryhodnosti získaných dat. Již p�i samotném 

vypl�ování dotazník� jsem došla ke dv�ma zajímavým poznatk�m. Tím prvním je to, že 

�ást respondent� t�žko hledala vhodné odpov�di na ur�ité otázky. Jako d�vod uvád�la 

chyb�jící nebo váznoucí komunikaci v rodin� a minimum spole�n� stráveného �asu. Druhý 

poznatek sv�d�í o skryté pot�eb� n�kterých u��� sv��it se n�komu se svými problémy. P�i 

odevzdávání dotazník� se sami rozpovídali, jak to u nich v rodin� funguje a zárove� jaké 

jsou jejich pot�eby. Byla to pro m� zajímavá zkušenost. Jednalo se zejména o ty u�n�, kte�í 

se snaží v kolektivu zaujmout nevhodným chováním nebo mají špatné známky. 

Dotazník se skládá ze dvou variant, zvláš� pro matku a zvláš� pro otce, p�i�emž 

každou variantu tvo�í t�i �ásti. 	ást A je zam��ena na dít� jako zdroj zát�že. 	ást B 

poskytuje obecnou výpov�
 o tom, jak rodina žije. V �ásti C se uvádí jednotlivé zdroje 
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náro�ných životních situací. Otázky v �ástech B a C reprezentují podmínky, které jsou pro 

výchovu nejd�ležit�jší. Dotazník obsahuje celkem t�icet jedna otázek. Respondenti 

ozna�ovali své odpov�di pomocí škál. Mezní hodnoty škály tvo�ily �ísla jedna a p�t, kde 

�íslo jedna p�edstavuje nejmenší zát�ž a �íslo p�t ozna�uje nejv�tší zát�ž. Nyní bych cht�la 

podrobn�ji zhodnotit jednotlivé �ásti dotazníku. Pro v�tší p�ehlednost jsem jednotlivé 

výsledky šet�ení p�epo�ítala na vážený pr�m�r a sm�rodatnou odchylku. Následn� jsem 

získané údaje umístila do tabulek a znázornila pomocí graf�.  

5.2 Vyhodnocení dotazníku 

Zdroje zát�ží u matek a otc�
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Graf �. 1: Zdroje zát�ží u matek a otc� 

Nejprve jsem se zam��ila na celkové vyhodnocení emocionálních zát�ží. Posuzovala 

jsem zvláš� otce a matky. Získala jsem tak porovnání, koho více ovliv�ují zát�žové 

situace. Vypo�ítala jsem pr�m�r z odpov�dí respondent� ze všech t�í �ástí dotazníku 

odd�len� pro matky a otce. Výsledek potvrdil o�ekávání, že matky prožívají své zát�že 

intenzivn�ji a �ast�ji než otcové. D�vodem je jejich v�tší emocionalita. Další p�í�inu 
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spat�uji v užším kontaktu mezi matkou a dít�tem. Ten se vytvá�í již v prenatálním období a 

pokra�uje i po porodu.  Matky jsou v�tšinou úzkostliv�jší a starostliv�jší než otcové.  

Zdroje zát�ží matky
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Graf �. 2:  Emocionální zát�že matek 

Následující graf p�edstavuje rozložení jednotlivých emocionálních zát�ží u matek. 

	ást A p�edstavuje dít� jako zdroj emocionální zát�že, �ást B reprezentují neuspokojené 

pot�eby matky jako zdroj emocionální zát�že a v �ásti C jsou uvedeny jako zdroje zát�že 

náro�né životní situace. 

Z výsledk� vyplývá, nejv�tším zdrojem zát�že matek jsou jejich d�ti. Dosažená 

hodnota �ásti A (dít� jako zdroj emocionální zát�že) je více než dvojnásobná vzhledem 

k �ástem B (neuspokojené pot�eba matky) a C (náro�né životní situace). Neuspokojené 

pot�eby a náro�né životní situace dosahují tém�� stejných hodnot (�ást B a C). Je patrné, že 

pro matku nep�edstavují až tak velkou zát�ž v dob�, kdy jejich dít� navšt�vuje st�ední 

školu. Zásadním problémem je úsp�šné absolvování zvoleného u�ebního oboru. 

Graf �. 3 zkoumá stejné aspekty se zam��ením na otce. Výsledky jsou tém�� shodné 

s výsledky  p�edchozího grafu. I pro otce p�edstavuje potomek nejv�tší zdroj zát�že v dob� 

Zdroje zát�ží matek 
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studia. 	ást B a �ást C vykazují stejn� jako u matek o více jak polovinu nižší 

hodnoty.Znamená to, že oba rodi�e mají prvotní zájem, aby jejich d�ti školu úsp�šn� 

dokon�ily. Stejné výsledky u matek i u otc� jsou d�kazem toho, jak se m�nily rodi�ovské 

role. V dnešní dob� se otcové stále více podílejí na výchov� d�tí. Nez�ídka se setkáváme s 

p�ípady, kdy žijí d�ti pouze s otcem. 
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Graf �.3: Emocionální zát�že otc� 

Dotazník jsem poté vyhodnocovala i z jiného hlediska. Zkoumala jsem odd�len� 

všechny t�i �ásti, abych zjistila, jaké konkrétní zát�že p�edstavují pro dnešní rodi�e nejv�tší 

problém.  

V �ásti A, která je zam��ena na dít� jako zdroj emocionální zát�že, potvrdil výzkum 

moji hypotézu. Matky i otce shodn� nejvíce trápí špatný prosp�ch jejich potomk�. Dále se 

jedná o úzce související skute�nost, že se jejich dít� doma v�bec neu�í. Na t�etí pozici se 

zdroje zát�že matky a otce rozcházejí. Zatímco matky sužuje, že je dít� neposlouchá, 

otcové více �eší to, že d�ti odmítají pomoci v domácnosti. Nejmenší problém vidí tátové ve 

vzhledu a matky v p�átelích svých potomk�. Zna�ný rozdíl se objevil u otázky �íslo jedna. 
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Matky se trápí mnohem více než otcové tím, že jejich dít� v�bec není doma. Matky jsou 

závislejší na interakcích a obecn� mén� v��í svým dospívajícím d�tem. 

�ást A: Dít� jako zdroj emocionální zát�že u matek 

Otázka Vážený pr�m�r Sm�rodatná 
odchylka 

1. že nejsem v�bec doma 2,06 0,988130 

2. že kou�ím 1,96 1,295531 

3. že beru drogy 1,40 0,979796 

4. že trávím v�tšinu �asu u po�íta�e 2,08 1,278124 

5. že doma tém�� nepomáhám 2,32 1,271849 

6. že mám špatné známky 2,96 1,370547 

7. že chodím tzv. „za školu“ 1,76 1,407977 

8. že se doma v�bec neu�ím 2,68 1,348184 

9. že se nesnesu s bráchou/sestrou 2,28 1,414779 

10. že ji neposlouchám 2,42 1,282030 

11. že si neuklízím sv�j pokoj 2,14 1,233045 

12. že se po�ád koukám na televizi 1,58 1,040961 

13. že chodím s ur�itou holkou/klukem 1,32 0,904212 

14. že utrácím peníze za alkohol 2,04 1,341044 

15. s kým se stýkám (parta, kamarádi) 1,60 1,183216 

16. že, mám rad�ji tátu 1,56 0,983056 

17. jak chodím oblékaný/á a u�esaný/á 1,46 0,899111 
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�ást A: Dít� jako zdroj emocionální zát�že u otc� 

Otázka Vážený pr�m�r Sm�rodatná 
odchylka 

1. že nejsem v�bec doma 1,66 0,992169 

2. že kou�ím 1,92 1,262379 

3. že beru drogy 1,42 1,097087 

4. že trávím v�tšinu �asu u po�íta�e 1,96 1,199333 

5. že doma tém�� nepomáhám 2,20 1,216553 

6. že mám špatné známky 2,92 1,354105 

7. že chodím tzv. „za školu“ 1,84 1,460959 

8. že se doma v�bec neu�ím 2,44 1,344024 

9. že se nesnesu s bráchou/sestrou 1,86 1,183385 

10. že ho neposlouchám 2,12 1,210620 

11. že si neuklízím sv�j pokoj 1,70 1,004988 

12. že se po�ád koukám na televizi 1,50 1,044031 

13. že chodím s ur�itou holkou/klukem 1,34 0,862786 

14. že utrácím peníze za alkohol 1,78 1,188108 

15. s kým se stýkám (parta, kamarádi) 1,56 1,003195 

16. že, mám rad�ji mámu 1,44 0,897998 

17. jak chodím oblékaný/á a u�esaný/á 1,26 0,558928 

 

V �ásti B dotazníku se soust�edila na neuspokojené pot�eby rodi�� jako zdroj 

emocionální zát�že. Výsledky potvrzují skute�nosti, že matky vlivem rodi�ovství nemají 



38 

 

�as ani finan�ní zdroje na uskute��ování svých pot�eb a zájm�. Jako nejv�tší zdroj stresu 

považují absenci dovolené a nedostatek pen�z.  

�ást B: Zdrojem emocionální zát�že jsou neuspokojené pot�eby matky 

Otázka Vážený pr�m�r Sm�rodatná 
odchylka 

18. že nemáme lepší bydlení 1,86 1,233045 

19. že nemáme více pen�z 2,04 1,295531 

20. že je nezam�stnaná 1,94 1,515388 

21. že nemáme otce 1,58 1,342982 

22. že se s otcem hádá 1,80 1,183216 

23. že netrávíme více �asu spole�n� 1,92 1,197330 

24. že už dlouho nebyla na dovolené 2,18 1,244026 

 

Otcové spat�ují potíže hlavn� v tom, že rodina tráví málo �asu spole�n�. Domnívám 

se, že práv� chyb�jící finance jsou p�í�inou v�tšiny nenapln�ných pot�eb rodi��. Je t�eba 

zmínit, že se výpov�di respondent� zna�n� rozcházely v otázce nezam�stnanosti. Tento 

problém se týká mnohem více matek než otc�. 

�ást B: Zdrojem emocionální zát�že jsou neuspokojené pot�eby otce 

Otázka Vážený pr�m�r Sm�rodatná 
odchylka 

18. že nemáme lepší bydlení 1,44 0,875443 

19. že nemáme více pen�z 1,84 1,137717 

20. že je nezam�stnaný 1,48 1,220492 
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Otázka Vážený pr�m�r Sm�rodatná 
odchylka 

21. že nemáme matku 1,24 0,788923 

22. že se s matkou hádá 1,84 1,332066 

23. že netrávíme více �asu spole�n� 1,96 1,232234 

24. že už dlouho nebyl na dovolené 1,82 1,177964 

 

	ást C je zam��ena na náro�né životní situace, ovliv�ující rodinný život. Op�t zde 

došlo ke shod�. Pro oba rodi�e znamená nemoc v rodin� nejv�tší zát�ž. Je to logické. 

V d�sledku nemoci m�že p�ijít otec nebo matka o práci. Následn� se tak zhorší i rodinný 

rozpo�et. Jako další závažný problém respondenti uvedli u obou rodi�� absenci výpomoci 

v domácnosti.  

�ást C: Zdrojem emocionální zát�že je náro�ná životní situace matky 

Otázka Vážený pr�m�r Sm�rodatná 
odchylka 

25.že je n�kdo z rodiny nezam�stnaný 1,48 0,877268 

26. že je n�kdo z rodiny vážn� nemocný 2,10 1,431782 

27. že jí doma nikdo s ni�ím nepom�že 2,04 1,182540 

28. že m� otec fyzicky trestá 1,36 0,911263 
29. že otec dává p�ednost svým zálibám       
p�ed rodinou 1,50 0,921954 
30. že je n�kdo z rodiny závislý ( alkohol, 
drogy) 1,74 1,323782 

31. že se otec o mojí výchovu p�íliš nestará 1,78 1,005783 
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�ást C: Zdrojem emocionální zát�že je náro�ná životní situace otce 

Otázka Vážený pr�m�r Sm�rodatná 
odchylka 

25. že je n�kdo z rodiny nezam�stnaný 1,52 1,043839 

26. že je n�kdo z rodiny vážn� nemocný 2,04 1,310878 

27. že mu doma nikdo s ni�ím nepom�že 1,70 1,081665 

28. že m� matka fyzicky trestá 1,38 0,997798 

29. že matka dává p�ednost svým zálibám       
p�ed rodinou 1,44 0,941488 

30. že je n�kdo z rodiny závislý ( alkohol, 
drogy) 1,66 1,320757 

31. že se matka o mojí výchovu p�íliš nestará 1,60 1,077033 

   

5.3 Sumarizace výsledk� 

Z výše uvedeného dotazníkového šet�ení vyplývá n�kolik zásadních fakt�: 

• Adolescenti si uv�domují, jaké zát�že jsou pro jejich rodi�e nejzásadn�jší 

• Oba rodi�e mají prvotní zájem,  aby jejich dít� dokon�ilo studium. 
• Prosp�chové problémy se v celém dotazníku jeví jako nejv�tší problém 

• Nejenže se rodi�e trápí špatnými známkami svých d�tí, ale také tím, že se doma na 

výuku nep�ipravují 

• Matky mnohem více než otce zat�žuje skute�nost, že je dít� �asto mimo domov 

• Otce trápí to, že d�ti nepomáhají v domácnosti 

• Dále otce zat�žuje ta skute�nost, že spolu rodina tráví málo �asu spole�n� 

• Zásadním problémem pro rodi�e adolescent� je i nedostatek financí a absence 

dovolené 

• K zásadním zát�žovým faktor�m pat�í i nezam�stnanost 

• Podle adolescent�  p�edstavuje nemoc pro rodinu závažnou zát�ž 
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• Rodi�e p�íliš ne�eší styl oblékání svých d�tí a nevadí jim kamarádi, se kterými se 

stýkají. 
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6 ZÁV�R 

Cílem této bakalá�ské práce bylo zmapovat jednotlivé druhy a množství zát�žových 

situací, které �eší rodi�e u��ovské mládeže. Zárove� jsem tuto problematiku zkoumala 

z hlediska matky a otce zvláš�, abych zjistila, v �em se jejich zát�že shodují �i naopak 

rozchází.V teoretické �ásti jsem nejprve všeobecn� charakterizovala náro�né životní 

situace. Poté jsem tuto problematiku specifikovala na rodinné prost�edí. Dále jsem se 

zam��ila na charakteristiku rodiny a nastínila její historický vývoj. Následn� jsem se 

zabývala modely rodinného fungování, rolemi matky a otce. V záv�ru teoretické �ásti jsem 

popsala období adolescence. Pro praktickou �ást bakalá�ské práce jsem zvolila 

kvantitativní metodu pedagogického výzkumu. Vytvo�ený dotazník se skládal ze t�í oblastí 

emocionálních zát�ží a byl rozd�len na �ást pro matku a �ást pro otce. Šet�ení jsem 

provád�la na St�ední odborné škole a St�edním odborném u�ilišti v Horšovském Týn�. 

Respondenti odpovídali na jednotlivé otázky pomocí škál, kde byly krajní hodnoty 

ozna�eny �íslem jedna a p�t.	íslo jedna p�edstavovalo nejmenší a �íslo p�t nejv�tší zát�ž. 

První �ást dotazníku byla zam��ena na dít� jako zdroj emocionální zát�že, další �ást 

zkoumala jaké jsou neuspokojené pot�eby matky a otce jako zdroj emocionální zát�že. 

T�etí �ást se soust�edila na náro�né životní situace rodi�� jako zdroj emocionální zát�že. 

P�i zadávání dotazníku jsem byla p�ekvapena reakcí n�kterých respondent�. Zadání 

dotazníku bylo oslovující, žáci cht�li komunikovat. M�li pot�ebu se sv��it se svými 

problémy. 

Výzkum prokázal, že u��ovská mládež si uv�domuje zát�že svých rodi��. Dále bylo 

zjišt�no, že stresové situace prožívají v�tší m�rou matky. Nejv�tším zdrojem zát�že je pro 

rodi�e práv� jejich dít�. Dále výsledky výzkumu potvrdily následující domn�nku. Rodi�e 

d�tí, které navšt�vují u��ovskou školu, mají nejv�tší obavy ze zvládnutí studia. 

Adolescenti si sice uv�domují, že špatnými známkami trápí své rodi�e a že se doma neu�í. 

Zárove� nemají zájem tuto situaci zm�nit. Šet�ení také prokázalo, že zna�ná �ást 

respondent� tráví doma minimum �asu, což m�že také souviset s prosp�chem. Otázkou 

z�stává, pro� jsou d�ti �asto mimo domov. Podle mého názoru nemá dít� v harmonické 

fungující rodin� d�vod odcházet z domova. P�íjemným zjišt�ním je skute�nost, že jen malá 
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�ást respondent� má zkušenosti s drogou. Podle adolescent� velkou �ást rodi�� trápí, že 

jejich d�ti kou�í a utrácí peníze za alkohol. 

Došla jsem k názoru, že specifika zát�ží rodi�� u��ovské mládeže vyplývají z jejich 

zp�sobu života. Jedná se v�tšinou o rodiny sociáln� slabé, nez�ídka neúplné nebo má rodi� 

nového partnera. Tyto rodiny tém�� neustále �eší problémy s nezam�stnaností, a s tím 

související finan�ní problémy. D�ti mají v�tšinou problémy zvládnout st�edoškolské u�ivo. 

P�esto mají jejich rodi�e permanentní zájem, aby studium dokon�ily. Uv�domují si totiž, 

že to je start pro lepší život. 
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ABSTRAKT 

Bakalá�ská práce se zabývá jednotlivými druhy a množstvím zát�žových situací, 

které �eší rodi�e u��ovské mládeže. V teoretické �ásti jsou charakterizovány náro�né 

životní situace. Poté se tato problematika zam��uje na rodinné prost�edí. Dále se teoretická 

�ást zabývá charakteristikou rodiny, jejím historickým vývojem, modely rodinného 

fungování a rolemi matky a otce.  

Výzkum je koncipován jako dotazníkové šet�ení u adolescent� navšt�vujících st�ední 

odborné u�ilišt�. Dotazníky jsou zam��ené na základní oblasti rodi�ovské zát�že a mapují, 

do jaké míry si je adolescenti uv�domují. 

ABSTRACT 

This thesis deals with the topic of individual types and number of stressful situations. 

The aim is to focus on handling such situations by vocational school students’ parents.   

The theoretical framework defines the concept of individual stressful situations. 

Subsequently, this issue is introduced in a family background. The theoretical part also 

describes a family, its characteristics, history and development, different types of home life 

and family education, the role of a mother and a father. 

The practical part investigates basic areas of parental stress. It analyzes adolescents’ 

approach to this topic, the question of awareness is judged. The research is presented as a 

questionnaire survey, given to vocational school students (adolescent age). 
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P	ÍLOHY

P�íloha �. 1 
 
       DOTAZNÍK - Co m�že trápit moji matku a jak moc? 
    Máte p�ed sebou 31 tvrzení. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s daným tvrzením, vyzna�te 

zakroužkováním �ísla na dané stupnici  1 - 5. 
 
         A) Svoji matku trápím tím,   

 v�bec ji                                hodn� ji       
to netrápí                             to trápí  

1.   že nejsem v�bec doma     1           2          3          4        5 
2.   že kou�ím     1           2          3          4        5 
3.   že beru drogy     1           2          3          4        5 
4.   že trávím v�tšinu �asu u po�ita�e     1           2          3          4        5 
5.   že doma tém�� nepomáhám     1           2          3          4        5 
6.   že mám špatné známky     1           2          3          4        5 
7.   že chodím tzv. „za školu“     1           2          3          4        5 
8.   že se doma v�bec neu�ím     1           2          3          4        5 
9.   že se nesnesu s bráchou/sestrou     1           2          3          4        5 
10. že ji neposlouchám     1           2          3          4        5 
11. že si neuklízím sv�j pokoj     1           2          3          4        5 
12. že se po�ád koukám na televizi     1           2          3          4        5 
13. že chodím s ur�itou holkou/klukem     1           2          3          4        5 
14. že utrácím peníze za alkohol     1           2          3          4        5 
15. s kým se stýkám (parta, kamarádi)     1           2          3          4        5 
16. že mám rad�ji tátu     1           2          3          4        5 
17. jak chodím oblékaný/á a u�esaný/á     1           2          3          4        5 

        B) Mojí matku také trápí, že 
 v�bec ji                                hodn� ji       

to netrápí                             to trápí 
18.  nemáme lepší bydlení       1         2          3          4        5 
19.  nemáme více pen�z       1         2          3          4        5 
20.  je nezam�stnaná       1         2          3          4        5 
21.  nemáme otce       1         2          3          4        5 
22.  se s otcem hádá       1         2          3          4        5 
23.  netrávíme více �asu spole�n�       1         2          3          4        5 
24.  už dlouho nebyla na dovolené       1         2          3          4        5 

        C) Moje matka se ješt� m�že trápit tím, že  
 v�bec ji                                hodn� ji       

to netrápí                             to trápí 
25.  je n�kdo z rodiny nezam�stnaný       1         2          3          4        5 
26.  je n�kdo z rodiny vážn� nemocný       1         2          3          4        5 
27.  jí doma nikdo s ni�ím nepom�že       1         2          3          4        5 
28.  m� otec fyzicky trestá       1         2          3          4        5 
29.  že otec dává p�ednost svým zálibám 
p�ed rodinou 

      1         2          3          4        5 

30.  že je n�kdo z rodiny závislý ( alkohol, 
drogy) 

      1         2          3          4        5 

31.  že se otec o mojí výchovu p�íliš 
nestará 

      1         2          3          4        5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�íloha �.2 
 
   DOTAZNÍK - Co m�že trápit mého otce a jak moc? 

   Máte p�ed sebou 31 tvrzení. Jak moc souhlasíte nebo nesouhlasíte s daným tvrzením, vyzna�te 
zakroužkováním �ísla na dané stupnici  1 - 5. 

 
     A) Svého otce trápím tím,   

 v�bec ho                          hodn� ho 
to netrápí                          to trápí  

1.   že nejsem v�bec doma     1           2          3          4        5 
2.   že kou�ím     1           2          3          4        5 
3.   že beru drogy     1           2          3          4        5 
4.   že trávím v�tšinu �asu u po�ita�e     1           2          3          4        5 
5.   že doma tém�� nepomáhám     1           2          3          4        5 
6.   že mám špatné známky     1           2          3          4        5 
7.   že chodím tzv. „za školu“     1           2          3          4        5 
8.   že se doma v�bec neu�ím     1           2          3          4        5 
9.   že se nesnesu s bráchou/sestrou     1           2          3          4        5 
10. že ho neposlouchám     1           2          3          4        5 
11. že si neuklízím sv�j pokoj     1           2          3          4        5 
12. že se po�ád koukám na televizi     1           2          3          4        5 
13. že chodím s ur�itou holkou/klukem     1           2          3          4        5 
14. že utrácím peníze za alkohol     1           2          3          4        5 
15. s kým se stýkám (parta, kamarádi)     1           2          3          4        5 
16. že mám rad�ji mámu     1           2          3          4        5 
17. jak chodím oblékaný/á a u�esaný/á     1           2          3          4        5 

      B) Mého otce také trápí, že 
 v�bec ho                           hodn� ho      

to netrápí                           to trápí 
18.  nemáme lepší bydlení       1         2          3          4        5 
19.  nemáme více pen�z       1         2          3          4        5 
20.  je nezam�stnaný       1         2          3          4        5 
21.  nemáme matku       1         2          3          4        5 
22.  se s matkou hádá       1         2          3          4        5 
23.  netrávíme více �asu spole�n�       1         2          3          4        5 
24.  už dlouho nebyl na dovolené       1         2          3          4        5 

      C) M�j otec se ješt� m�že trápit tím, že  
 v�bec ho                           hodn� ho       

to netrápí                           to trápí 
25.  je n�kdo z rodiny nezam�stnaný       1         2          3          4        5 
26.  je n�kdo z rodiny vážn� nemocný       1         2          3          4        5 
27.  mu doma nikdo s ni�ím nepom�že       1         2          3          4        5 
28.  m� matka fyzicky trestá       1         2          3          4        5 
29.  že matka dává p�ednost svým 
zálibám p�ed rodinou 

      1         2          3          4        5 

30.  že je n�kdo z rodiny závislý ( alkohol, 
drogy) 

      1         2          3          4        5 

31.  že se matka o mojí výchovu p�íliš 
nestará 

      1         2          3          4        5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�íloha �. 3 
 

               
 
            Graf �. 1a: Dít� jako zdroj emocionální zát�že u matek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf �. 1b: Dít� jako zdroj emocionální zát�že u otc� 
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             P�íloha �. 4                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Graf �.2a:  Zdrojem emocionální zát�že jsou neuspokojené pot�eby matky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Graf �.2b: Zdrojem emocionální zát�že jsou neuspokojené pot�eby otce 
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           P�íloha �.5      
 
 
              
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Graf �. 3a: Zdrojem emocionální zát�že je náro�ná životní situace matky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Graf �. 3b: Zdrojem emocionální zát�že je náro�ná životní situace otce 
 
 

����

����

����

����

����

����

�� �	 �
 �� �� �� ��

��� �� ��������

����

����

����

����

����

����

�� �	 �
 �� �� �� ��

��� �� ��������


