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DEFINICE RODINY
= malá primární společenská skupina založená
 na svazku muže a ženy
 na pokrevním vztahu rodičů a dětí nebo na vztahu jej nahrazujícím (osvojení)
 na společné domácnosti, jejíž členové plní společensky určené a uznávané role
vyplývající ze soužití
 na souhrnu funkcí, které podmiňují existenci společenství a dávají mu vlastní význam
vztahu k jedincům i ke společnosti
právnické pojetí: rodina – rodinná kolektivita nebo rodina jako základní článek společnosti
sociologické pojetí: rodina – sociální instituce nebo malá sociální skupina
sociální psychologie: rodina – primární skupina (dává přednost před pojmem instituce)
pedagogika: akcent klade na výchovně-socializační funkci rodiny
ekonomika: rodina – převážně výrobní nebo spotřební jednotka
Poznámky k historickému vývoji rodiny:
1. patriarchální typ – rodiny byly velké, všechny funkce zajišťovaly samy, v čele stál muž,
rodilo se hodně dětí, hodně dětí umíralo (demografické plýtvání)
2. nukleární typ – moderní rodina tvořená párem rodičů a dětmi (manželská rodina) –
charakteristický znak československé rodiny v 2. polovině 20. století; závislost na společnosti (odchod
za prací), málo členů v rodině, závislost na výchovných nebo pečovatelských zařízeních (dochází ke
snížení reprodukční schopnosti - demografické šetření - demografická redukce; dochází rovněž ke
snížení stability rodiny – je závislá pouze na emocionálních faktorech)
rodina rozšířená – rozšíření konceptu rodiny o blízké příbuzné, prarodiče, strýce, tety
a ostatní příbuzné
3. současná rodina – tzv. „krize rodiny“
 vysoká rozvodovost, mnoho neúplných rodin;
 týrání, zneužívání a zanedbávání dětí;
 nezaměstnanost, nedostatek bytů;
 tolerance mimomanželských vztahů - 28,5 % dětí narozených mimo manželství;
 vznik dalších různých forem rodinného společenství;
 úbytek společného času a neschopnost jej s dětmi trávit;
 prvorodička má vyšší věk;
 časté věkové rozdíly mezi partnery)
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další klasifikace rodiny (typy rodiny):
• rodina orientační (jedinec v ní vyrůstá jako dítě) x rodina prokreační (jedinec ji sám
zakládá)
• rodina úplná x rodina neúplná
• funkční rodina x problémová rodina x dysfunkční rodina x funkční rodina
 funkční rodina
- 85 %
- netřeba sledovat sledování rodiny
 problémová rodina - 12 – 13 %
- začlenění do preventivních prohlídek pediatrem, OSPOD
 dysfunkční rodina
- asi 2 %
- nutná tzv. sanace rodiny (ozdravení, přijetí opatření k nápravě,
pomoc)
 afunkční rodina
- asi 0,5 %
- jediným řešením odebrání dětí

FUNKCE RODINY
Rodinné soužití je pro většinu lidí přirozenou součástí života. Pokud je vše v rodině v pořádku a
rodinní příslušníci v ní nacházejí to, co potřebují, pak nepovažují za nutné o rodině přemýšlet. Teprve
v okamžiku, kdy dojde k narušení pohody, stojí členové před otázkou, jak obnovit harmonické rodinné
prostředí, což bez fungující komunikace je nereálné.
Navzdory změnám, kterými rodina v poslední době prochází, je možné popsat různé opakující se
funkce rodiny:
a) biologicko-reprodukční (sexuální) – zabezpečuje udržení života početím a porozením nového
člověka (nejde jen zplodit a přivést na svět dítě, ale zabezpečit mu všechny potřebné podmínky pro
život a pro jeho další vývoj)
b) ekonomicko-zabezpečovací – hmotné zabezpečení (příprava stravy, úklid, vedení
domácnosti)
c) socializačně-výchovná – zájem a péče o dítě, jeho výchova, porozumění jeho vývoji a
potřebám, rozvíjení jeho dispozic a schopností, prosazování jeho nejlepšího zájmu;
proces socializace – rodina jedna ze 3 primárních společenských skupin (skupina rodiny; skupina
předškolní - školní - pracovní; skupina vrstevníků)
d) emocionální funkce – zajišťuje pocit sounáležitosti a bezpečí, emocionální funkce rodiny se jeví
jako jedinečná a nezastupitelná. Není vázána na věk členů rodiny. Potřeba zázemí, bezvýhradného
přijímání, podpory a pomoci, potřeba klidu a uvolnění, potřeba sdílení zážitků, společné historie,
společných rituálů, potřeba důvěrnosti, potřeba společných perspektiv a plánů potřeba vztažnosti sebe
k něčemu trvalému, jistému, nerecipročnímu, je nutná pro všechny věkové kategorie.
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Pro dobré fungování rodiny je nutná vyváženost všech funkcí. Pokud se jedna z nich dostane do
popředí, obvykle se nedaří uspokojovat funkce ostatní. Je nutné, aby vytvářely systém ve své
propojenosti, vzájemné návaznosti a ovlivnitelnosti. Je zřejmé, že všechny funkce rodiny se realizují
komunikací. Pokud se funkce správně plní, nastává harmonie ve vztazích. To vše se odráží nejen ve
vnitřních potřebách rodiny, ale i působením na své okolí. Rodina poskytuje dítěti modely k
napodobování a identifikaci.
V oblasti rozumově poznávací je podmínkou dobrého vývoje dítěte ochota rodičů odpovídat dětem na
jejich záludné otázky a předávat jim vědomosti a dovednosti. Volíme vždy formu jednoduchou a
srozumitelnou, přiměřenou jejich věku. Díky správnému podání a vysvětlení určitých jevů
předcházíme mystifikaci dětí (strach z nadpřirozených jevů aj.). Neříká se jen tak, že je třeba dětem
odpovídat na otázky a podněcovat v nich zvídavost a touhu poznávat nové věci a vzdělávat se. Pokud
rodiče na děti nemají čas nebo náladu poskytovat odpovědi, odbývají tak jejich přirozenou zvídavost.
Protože si dítě zafixuje neochotu dostat odpověď.

CHARAKTERISTIKA RODINY V SOUČASNOSTI
1. množství funkcí rodiny převzaly jiné sociální instituce
2. oblast zakládání rodiny ztrácí svoji ritualizovanou podobu (vznik manželství)
3. snižuje se stabilita rodiny (asi 40 % manželství dnes končí rozvodem)
4. mění se celková struktura rodiny (klesá počet dětí, omezuje se více generační soužití)
5. rozvoj zaznamenává antikoncepce a plánované rodičovství
6. prodlužuje se délka života a tím i trvání rodiny po odchodu dětí
7. k proměnám dochází v organizaci rodinného cyklu (vyšší věk rodičů, prarodiče pracují)
8. zvyšují se nároky na čas rodičů strávený v pracovním procesu
9. přibývá dvoukariérových manželství - objevují se návrhy nových koncepcí rodinných svazků (např.
legalizace manželství osob stejného pohlaví)
Jedním z nejdůležitějších poslání rodiny je péče a ochrana pro jednotlivé členy v obdobích,
kdy nejsou schopni se o sebe postarat.
Matoušek (1997) upozorňuje na vnitřní strukturu v oblasti podsystémů, kde každý člen rodiny má
svoje místo. Struktura je dělena na podsystémy manželské a rodičovské.
V manželském podsystému jde především čistě o spojenectví muže a ženy, kam by
zasahovat.

dítě

nemělo

Rodičovský podsystém se zabývá vztahy rodič – dítě, kde rodič zajišťuje všechny
potřeby dítěte.
Rodič se stává autoritou a vzorem pro dítě. K docílení harmonie a
funkčnosti musí rodina zajistit
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správné zacházení v oblasti hranic. Hranice, které rodič zavede, musí byt jasné a za určitých podmínek
překročitelné. Pokud hranice nefunguje nebo znemožňuje komunikaci v rodině, štěpí rodinu na
soupeřící účastníky.
Sobotková (2007) uvádí, že rodinný systém se skládá z několika subsystémů. Tím nejpodstatnějším je
subsystém manželský (partnerský), subsystém rodič – dítě a sourozenecký subsystém.
Manželský subsystém – je základní kámen v rodině, pokud manželé mezi sebou
správně
fungují (tzv. navzájem se podporují a pomáhají). Vztah matky a otce se pro
děti stává modelem
interakce a intimity mezi mužem a ženou.
Subsystém rodič – dítě vychází z prenatálního období ženy a dodává manželství jiný
rozměr. Už to není jen muž a žena, ale přichází další člen, který způsobuje radost, ale
na straně muže i pocit odstrčeni.
Sourozenecký subsystém se zaměřuje na vtahy mezi dětmi, učeni se spolupráce,
podpoře i soupeřeni mezi sebou.

vzájemné

PORUCHY RODINY:
= situace, kdy rodina v různé míře neplní základní požadavky a úkoly dané společenskou normou
= selhání některého člena nebo členů, které se projevuje v nedostatečném plnění nebo
neplnění některých nebo všech základních funkcí
Přístupy k členění poruch rodiny:
1) etiopatogenetický přístup – příčiny:
 objektivní - rodiče za to nemohou
 subjektivní - rodiče za to mohou
 smíšené - objektivní i subjektivní
- vzniklé situace:





rodiče MOHOU x NEMOHOU se o dítě náležitě postarat
rodiče CHTĚJÍ x NECHTĚJÍ se o dítě náležitě postarat
rodiče DOVEDOU x NEDOVEDOU (neumějí) se o dítě náležitě postarat
přílišná starost o dítě a jeho nadměrné ochraňování x hostilní vztah rodičů k dítěti (⇒ k týrání,
zneužívání dítěte, popř. k jeho fyzické likvidaci)
 nezájem dítěte (dítě nechce žít ve vlastní rodině – „děti ulice“)
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2) symptomatický přístup – projevy, jejich charakter, stupeň a vliv na dítě (nebo na jiné
členy rodiny)
3) terapeutický přístup – z hlediska nutnosti opatření vedoucích k odstranění nebo
překonání poruchy rodiny

Vliv poruch rodiny na dítě:
1) narušování fyzického zdraví:
a) aktivní (během těhotenství – nikotinismus matky; týrání a zneužívání dětí; fyzické
přetěžování dětí prací aj.)
b) pasivní (zanedbávání, nedostatečná hygiena, přenosné choroby, podvýživa,
avitaminózy, nedodržování léčebných postupů u akutně či chronicky nemocných dětí) c)
psychosomatické nemoci (koktání, enuréza – pomočování, enkopréza – neschopnost
udržet stolici,
bolesti břicha, bolesti hlavy, mentální anorexie aj.)
2) narušování psychického zdraví - vznik tzv. maladaptačních poruch:
a) nová morbidita v oblasti psychických poruch – poruchy komunikace, agrese
b) školní obtíže – neklid, neurotické projevy, sociální izolace, hyperaktivita
c) psychická deprivace – často u dětí vychovávaných v ústavním zařízení (emoční
plachost, sociální izolace, agresivní chování, provokativní chování k dospělým, ubližování
zvířatům, časté žalování, přejídání, narcismus)
d) psychická subdeprivace – méně výrazná deprivační symptomatologie (v rodinách s
problémovými vztahy – alkoholismus, workholismus rodičů, neúplné rodiny, nechtěné děti)
e) poruchy chování – lhavost, útěky z domova, krádeže, šikanování
f) asociální chování:
 pasivní – únikové reakce: alkoholismus, kouření, drogy, sektářství,
gamblerství
 agresivní – delikvence, kriminalita, extremistické skupiny, rasismus,
vandalismus
 kompromisní – předčasná sexuální promiskuita
g) sebevražedné pokusy a sebevraždy
3) trestná činnost páchaná na dětech:
- ohrožování mravní výchovy
- sexuální zneužívání a prostituce dětí
- únosy dětí a obchodování s dětmi
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KOMUNIKACE V RODINĚ
Pro dítě představuje rodina v optimálním případě bezpečný prostor, kde se prostřednictvím různých
mechanismů učí, jak se chovat žádoucím způsobem, jak zvládat mužskou či ženskou roli, a v
neposlední řadě si také vlivem působení rodiny vytváří náhled nejen na celkovou společnost, ale i na
sebe samotné.
Rodina jako malá sociální skupina, ve které má každý jedinec své místo je základním kamenem k
vytváření dalších vztahů. Nejen potřeby dětí, ale i dospělých se opírají o touhu k někomu patřit, o
někoho se starat, získávat pocit smysluplnosti. Rodič díky výchově dětí může zlepšit výchovné zvyky,
které mu byly vštěpovány nebo jich využít. Soudržnost rodiny pomáhá překonávat zlá období, když
někdo onemocní, rodina je schopna zajistit zázemí, dodat podporu a držet při sobě „v časech dobrých i
zlých“.
Může však nastat i opačná situace, kdy mají špatné vztahy v rodině za následek stresové
situace. Rodina může stresovat své příslušníky. Rodiče musí zajistit potřeby dětí, i když jsou unavení,
děti prožívají své rozmary a musí se vždy jeden druhému přizpůsobovat. Při odchodu dospělých dětí z
rodiny mohou být rodiče přecitlivělí a mohou se objevit pocity osamělosti. Vztahy v rodině jsou
křehké a je potřeba o ně pečovat a utužovat je.
Virginia Satirová uvádí ve své Knize o rodině čtyři aspekty rodinného života. Jsou jimi:
 sebehodnocení - tedy pocity a názory, které má jedinec sám o sobě;
 komunikace – způsoby používané pro vzájemné dorozumění;
 pravidla, jimiž se lidé řídí ve svém cítění a konání a jež se vyvinou v jakýsi rodinný systém;
 společenská vazba představující způsob, jakým se lidé chovají k ostatním lidem a institucím
stojícím mimo vlastní rodinu. (Satirová, 1994, str. 12)
V rodinách, v nichž se vyskytují potíže, a které tak označujeme za narušené, je sebehodnocení
některých nebo všech členů nízké, komunikace je nepřímá, nejasná, nepříliš upřímná, pravidla jsou
přísná, nelidská, nediskutovatelná a provždy daná, vazba na společnost je bojácná, ponížená a
obviňující. (Satirová, 1994)
My se zaměříme pouze na jeden z aspektů rodinného života - komunikaci, která však nelze zcela
separovat od ostatních souvislostí. Rodina vytváří složitý a vzájemně velmi provázaný systém, na
který bychom měli nahlížet komplexně, abychom mu byli schopni dobře porozumět, je třeba brát na
zřetel, že obzvláště v rodině všechno souvisí se vším.
Každá osoba komunikuje. Podstatné je, jak a s jakým výsledkem.
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DRUHY KOMUNIKACE
Komunikace = široký pojem,
- vychází z latinského communicare (sdílet, radit se), a lze ho interpretovat více způsoby
- nejčastěji = dorozumívání, sdělování, které je vlastní nejen lidem, ale také
živočichům
Lidskou komunikaci lze podle různých hledisek dělit na několik druhů. Důležité pro toto dělení jsou
faktory, které v dané komunikaci převládají a jsou nejmarkantnější.
Jako hlavní funkce komunikace, které by také zdravá a správná rodinná komunikace měla mít,
zejména pak ve vztahu k dětem, jsou uváděny:
1. informovat - předávání zpráv, doplňování, oznamování informací
2. instruovat - zasvětit, naučit, navést
3. přesvědčit - ke změně názoru, přiklonit se k jeho straně, ovlivňovat
4. vyjednat, domluvit (se) - řešení a vyřešení, dosáhnout dohody
5. pobavit - rozveselení sebe i ostatních, rozptýlení
6. kontaktovat se - byt v blízkosti někomu
7. předvést se - zalíbit se někomu, prezentovat se
Za velmi podstatnou je pak považována zejména funkce informační, vyjednávací a zábavní.
Níže uvedené druhy komunikace nejsou výčtem všech existujících, ale těch nejznámějších:
1. Verbální x neverbální
 nejznámější a neobsáhlejším dělení
 obvykle se tyto dvě složky vzájemně doplňují, k čemuž dochází nevědomě
Verbální komunikace = dorozumívání se prostřednictvím slov, řečí. Tato forma komunikace se
uskutečňuje přímo mluvením nebo psaním.
Neverbální komunikace = zahrnuje veškeré neslovní, neřečové prostředky, jimiž vyjadřujeme své
pocity a postoje.
 mohou sloužit pouze ke zdůraznění toho, co sdělujeme slovy
 mohou být jasným důkazem, že to, co říkáme, ve skutečnosti není v souladu s tím, co si
myslíme
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Neverbální komunikace je velmi obsáhlým tématem, kterému je v současnosti věnována velká
pozornost. Zahrnuje pod sebe:
 mimiku (výrazy obličeje),
 proxemiku (přiblížení či oddálení těla),
 haptiku (doteky),
 gestikulaci (pohyby rukou)
 paralingvistiku (melodii řeči, plynulost, rychlost řeči, pomlky atd.).
2. Symetrická x asymetrická
Za symetrickou komunikaci považujeme takovou, na které se zúčastnění podílejí stejnou nebo alespoň
přibližně stejnou měrou. V běžném životě však bohužel velmi často dochází k nerovnostem v míře,
která je jednotlivým členům probíhající komunikace dopřána.
V mnohých případech je těžké se asymetrii vyhnout nebo dokonce bránit. (Např. podřízený vůči
nadřízenému, laik vůči odborníkovi, mladší vůči staršímu, žák vůči učiteli, dítě vůči rodiči).
Asymetrie se projevuje také v komunikaci neverbální a to například tím, že jeden ze zúčastněných sedí
a druhý musí stát.
3. Harmonická x konfliktní
Harmonický způsob komunikace = aktéři postupně docházejí k souladu, ke shodě zájmů a uspokojení.
Vztah dvou či více jedinců se touto komunikací upevňuje.
Konfliktní komunikace = neshody, pře, nepříjemné pocity strádání a zmaru, často je příčinou rozpadu
vztahu nebo nespokojenosti v něm
4. Kompetitivní x kooperující
Kompetitivní = soutěživá komunikace, jeden z partnerů si klade za cíl překonání toho druhého, jde o
prokázání, kdo z nich je lepší a zdatnější. Při využívání tohoto druhu dorozumívání hrají důležitou roli
pravidla, jimiž se partneři řídí, což ho odlišuje od dorozumívání konfliktního. Jsou-li pravidla
narušena, přechází kompetitivní komunikace v konfliktní, avšak i při dodržování pravidel může dojít k
narušení vztahu mezi jedinci v případě, že jeden vždy vítězí, zatímco druhý vždy prohrává a cítí se tak
méněcenný.
Kooperující (spolupracující) = způsob komunikace, kdy jde o vzájemnou pomoc, vycházení si vstříc a
sledování společných cílů.
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Jsou situace, kdy může dojít k propojení obou protichůdných stylů, například když dvě skupiny
složené ze vzájemně spolupracujících jedinců soupeří mezi sebou. Vzniká tak kooperativněkompetitivní forma interakce. (Helus, 1999)
4. Formální x neformální
Neformální = pro většinu lidí zřejmě příjemnější způsobe komunikace, do popředí se dostávají
vzájemné sympatie či antipatie, projevují se emoce, celková atmosféra je uvolněnější, spontánnější,
přirozenější. Ne vždy je však tento způsob komunikace vhodný, přípustný. (Např. situace v
pracovním prostředí, při různých jednáních, řešeních problému apod.) Zde je naopak na místě způsob
komunikace
Formální = který zabezpečí, že se lidé s menší pravděpodobností dostanou pod vliv afektů a pocitů, a
budou operovat pouze s věcnými fakty, která jim pomohou dospět k určitému řešení, výsledku.
Tento způsob komunikace se může jevit jako chladný a odlidštěný, což však nemusí vypovídat o
vzájemném vztahu aktérů. (Např. učí-li matka ve škole své dítě, v rámci školy spolu komunikují
naprosto věcně, jasně, podle stanovených pravidel ve vztahu učitel – žák, ovšem mimo školu jsou zase
matkou a dítětem, baví se uvolněně, přátelsky, tedy neformálně)
5. Přímá x nepřímá
Přímá = bezprostřední komunikace, partneři si vyměňují informace osobně, z očí do očí, což je
výhodou, neboť umožňuje vidět toho, s kým hovoříme, tím sdělení, které nám předává, můžeme
dešifrovat nejen podle toho, co říká, ale také, jak se u toho tváří, jak gestikuluje, jak daleko od nás stojí
apod.
Nepřímá = zprostředkovaná, informace k příjemci nepřicházejí přímo od zdroje, ale jsou mu předány
jiným způsobem, např. prostřednictvím jiné osoby, zprávy, telefonátu atd. Problémem je, že příjemce
si může sdělení nesprávně interpretovat, nemá původní zdroj na dohled či na dosah a nemůže tedy k
rozluštění údajů využít např. neverbálních projevů dotyčného. Snadno tak může dojít k nedorozumění.
6. Jednostranná x oboustranná
Jednostranná = jedna osoba předává informace druhé osobě nebo více osobám najednou, aniž by se
tyto ke sdělení přímo vyjadřovali.
Plyne od komunikátora ke komunikantovi, ale nevrací se zpět v podobě jakékoliv reakce. Role
zúčastněných se při jednostranné komunikaci nestřídají. (Např. čtení tisku, kdy se čtenář dozví určitou
informaci, vstřebá ji, ale nijak na ni neodpovídá.)
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Oboustranná komunikace = bývá v běžném životě obvyklejší, akce zpravidla vyvolává reakci,
střídají se role toho, kdo sdělení vytváří a předává a toho, kdo sdělení přijímá, nemusí se vždy jednat o
rozhovor, oboustranná komunikace může proběhnout i na základě výměny pohledů, gest apod.
7. Intrapersonální x interpersonální
Intrapersonální komunikace = taková, kdy jedinec hovoří sám se sebou, což se většinou děje formou
jakéhosi vnitřního monologu. Může probíhat uvnitř (v duchu) nebo i nahlas. Povídání si pro sebe,
hovor nahlas nemusí být příznakem duševní choroby. Dotyčný si může pouze urovnávat své názory,
nebo se snaží vynaložit k určité činnosti maximální soustředění a mluvené povzbuzování sebe
samotného mu v tomto úsilí pomáhá. Intrapersonální komunikace je jedním ze způsobů, jak lépe
poznat sama sebe.
Interpersonální komunikace = jedinec si vyměňuje informace s jiným jedincem či jedinci, přičemž
všichni, kdo se tohoto aktu účastní, vystupují sami za sebe jako individuální osobnosti. Jde o
vzájemnou komunikaci mezi dvěma či více osobami.
8.Vizuální x auditivní
Podle způsobu, jakým percipujeme určité sdělení, můžeme rozlišovat komunikaci
vizuální = zrakovou
auditivní = sluchovou
Je-li to jen trochu možné, využívá obvykle zdravý jedinec při dekódování informací oba tyto smysly
zároveň a často i některé další. Sluch a zrak jsou však pro nás většinou zásadní a využíváme-li je
současně, pak hovoříme o tzv. audiovizuální komunikaci.
Zažíváme však situace, kdy nám není umožněno jeden z těchto smyslů přímo využít, a spoléháme se
pouze na druhý z nich. (Např. při telefonování zapojujeme především sluch, při rozhovoru v hlučném
prostoru zapojujeme zase zrak a snažíme se odečítat ze rtů a z mimických projevů obličeje. Někteří
jedinci, potýkající se s nějakým smyslovým postižením, se musí za každých okolností spoléhat buďto
pouze na svůj zrak (sluchově postižení) nebo sluch (zrakově postižení).

VÝZNAM KOMUNIKACE V RODINĚ
Komunikace mezi jednotlivými rodinnými příslušníky je jedním z hlavních pilířů fungování rodiny a
umožňuje plnění zejména některých důležitých funkcí rodiny, jako je výchova, socializace a přenos
kulturních vzorců. Rodina je pro dítě primárním zdrojem učení, a to především nápodobou, značnou
měrou přispívá k tomu, jak dítě vnímá samo sebe, jak se hodnotí, ale také, jak vnímá a hodnotí lidi a
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svět kolem sebe. To, jaká je, a jak probíhá rodinná komunikace má tedy také zásadní vliv na vývoj
osobnosti dítěte, na utváření jeho názorů, postojů, přístupu ke vztahům atd. Narušení komunikace má
zásadní vliv na funkčnost rodiny jako systému i na její členy. Aby se tedy všichni členové a jejich
vzájemné vztahy mohli rozvíjet pozitivním směrem, je potřeba dostatečně a zdravě komunikovat. Pak
se rodina může stát silným zázemím, které poskytuje každému potřebnou jistotu, bezpečí, klid, pocit
porozumění a sounáležitosti.
"Osobnost rodičů, pokud mají funkci primárních vychovatelů dítěte, rozhodujícím způsobem přispívá
k utváření sociálního a emocionálního klimatu v rodině" (Matějček, 1992, s. 60).
Formování osobnosti dítěte pomocí rodičovské péče může byt velmi složité. Přístupy rodičů k této
velmi důležité a náročné činnosti jsou různé. Je těžké jako rodič zvolit správné metody a postupy.
Následně zmiňujeme ty postupy, které jsou nesprávné, neúčinné. Někdy rodiče zahrnují děti láskou a
vším, co potřebují, jindy jsou děti postaveny „ na vedlejší kolej“.
Matějček (1992) uvádí několik ne zcela vhodných postojů k výchově dětí:
 Výchova rozmazlující – rodiče či jiný vychovatel jsou na dítěti citově závislí, nepřiměřeně
reagují na přirozené projevy. Postupně nejsou schopni dítě opustit a dovolit mu osamostatnit
se. Vše za něj vyřizují, odstraňují překážky a posluhují mu. Dítě nabývá dojmu, že je to
normální a při sebemenším odporu rodičů se vzteká. Rodiče ztrácí autoritu u dítěte.


Výchova příliš úzkostná a příliš protektivní – rodiče nezdravě ochranitelští brání dítěti mít
nějaké koníčky, dělat nějaký sport. Děti přicházejí o vlastní iniciativu a jsou neurotizované a
frustrované neustálým omezováním ze strany rodičů. Dochází k protestu.
- aktivní agresivní chování
- útlum aktivity
Protektivní chování je zaznamenáváno u rodičů starších, prarodičů, rodičů tzv. vymodlených
dětí a u rodičů, kterým zemřelo dítě.



Výchova s přepjatou snahou o dokonalost dítěte (perfekcionismus) – snaha rodičů o
dokonalého potomka v jisté oblasti, ve které sami nebyli úspěšní. Nezajímají se o touhy a
přání dítěte, jdou si za svým cílem bez ohlížení se na to, jak vše na dítě působí. Přetěžují dítě a
kladou na něj nadměrné nároky. Nemají schopnost realisticky hodnotit situaci.



Výchova protekční– jako u předchozího jim jde o dosažení cíle, ale už jim nezáleží na tom,
jakým způsobem ho dosáhnou, nesnaží se o dokonalost dítěte, jen chtějí, aby splnilo jejich
požadavky. Sami za dítě vypracovávají úkoly, odklízí překážky, domlouvají jejich vzděláni.
Demokracie je jim cizí. Rodiče, kteří volí tento styl výchovy, si přináší z minulosti nějaké
omezeni nebo nedostatek uznání.

12

poznámka



Výchova zavrhující – většinou se vyskytuje u děti nechtěných, kde samotná existence
dítěte způsobuje u jednoho z rodičů negativní postoj. Může se objevit i u „
nedokonalosti
dítěte“ po stránce fyzické či psychické, kdy dítě nesplňuje ideály rodičů.



Výchova zanedbávající – setkáváme se s ni ve skryte podobě, pokud dítě nemá
dostatečně zajištěny kvalitní podmínky pro život. Z finančních důvodů, negramotnosti
rodičů. U dětí se nevytváří vědomé povinnosti. Jsou odkázány samy na sebe.

Společně strávený čas v rodině
V rodině zastává každý člen určitou funkci a roli. Nejlépe je to zřejmé při vykonávání pravidelných
společných činností. (Např. chystání večeře, společná hra, společný úklid či práce na zahradě aj.)
Činnosti spojující rodinu jsou nedílnou součástí našeho života. V mnoha rodinách je považována za
důležitou událost „společné jídlo“. Při společném jídle lze komunikovat mnohem otevřeněji. Rodina je
v dnešní době dost časově omezena. Možnosti společných chvil je málo. Většinou se kvůli časovému
vytížení rodičů setkávají všichni členové spíše o víkendech a to při společných činnostech.
Jedním z častých a důležitých rituálů (ritualizovaných činností) rodiny je ukládání dětí ke spánku. Děti
v mladším školním věku (od 6 – 11 let) jsou velmi blízce vázány na rodiče a citové pouto se díky
tomuto rituálu prohlubuje. Některé děti mají problém jít spát, boji se tmy, samoty nebo špatných snů.
Přítomnost jednoho z rodičů dítěti zajistí pocit bezpečí a snadněji si navykne na samotu při spánku.
Čtení pohádky je jedním z nejhezčích situací a činností, které může rodič pro své dítě udělat. Dítě je
uspáváno klidným hlasem rodiče a zároveň prožívá čtený příběh.
Mezi obřady slavnostní patří slavení svátků a narozenin. V některých rodinách se svátky neslaví, ale v
jiných je to ceremoniál na úrovni stejné jako je oslava narozenin. Při obdarováváni oslavence a
prožívání oslavy se upevňuje pocit sounáležitosti. Upevňovány jsou především mezigenerační vztahy.
Zdravé a normální rodiny (podle Audrey Curranové, 1983):
1. Komunikují spolu, naslouchají jeden druhému.
2. Podporují jeden druhého.
3. Učí respektu k druhým osobám.
4. Vytváří smysl pro důvěru.
5. Mají smysl pro hru a humor.
6. Budují smysl pro zodpovědnost.
7. Učí se rozpoznávat dobré, správné a zlé, špatné.
8. Rozvíjejí smysl pro rodinné rituály a tradice.
9. Usilují o vyváženou interakci mezi členy rodiny.
10. Sdílí niterné spirituální hodnoty a náboženské vyznání.
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11. Respektují soukromí druhých.
12. Cení si pomoci druhých.
13. Podporují čas strávený s rodinou a rodinnou konverzaci.
14. Sdílí svůj volný čas.
15. Neskrývají své problémy, ale hledají v rodině pomoc při svých problémech.

Vzájemná komunikace rodič - dítě
Správná komunikace mezi lidmi je velice křehká. Její nezvládnutí bývá hlavním důvodem
nedorozumění. Každý z nás již zažil situaci, kdy něco řekl a druhá strana ho nepochopila.... někdy trvá
dlouhý čas než dojde k vysvětlení nedorozumění. Mezi dospělými tak vznikají problémy, ale mnohem
větší škody může napáchat nesprávná komunikace (nebo dokonce žádná komunikace) ve vztahu mezi
rodičem a dítětem.
V komunikaci rodič - dítě je používána komunikace:
 verbální - slovní
 neverbální (mimoslovní) - je starší, rodič mnohdy jejím prostřednictvím komunikuje aniž by si
uvědomoval působení na dítě. (např. zvedne obočí, vztyčí prst, stoupne si s rukama v bok,
usměje se, pohladí...). V mnoha případech je třeba, aby tato forma komunikace byla doplněna
slovy, aby jí dítě dobře porozumělo a aby byl rodič pro dítě srozumitelný.
Mimoslovní (neverbální) a slovní komunikace by měla být ve shodě, vzájemné jednotě.
Pravidla pro slovní komunikace mezi rodičem a dítětem:
 Velmi důležitá je jednota v komunikaci mezi otcem a matkou dítěte. Pokud se rodiče
neshodou, může se stát, že způsobí zmatek a nejasnost ve vzájemné komunikaci mezi nimi a
dítětem. Pokud tomu tak nebude, dítě může časem této situace využívat a zneužívat.
 Komunikace má být jasná - Rodič má jasně vyjadřovat, co se mu líbí, z čeho má radost, co
se mu nelíbí. Dávat dítěti zpětnou vazbu, ideální je slovní sdělení, otevřené, stručné a jasné.
 Důležité je mluvit, ne si myslet nebo domýšlet. Přijde-li rodič domů ze zaměstnání se špatnou
náladou, měl by o tom dítěti říct, krátce vyjádřit své pocity, dítě pak není zmatené a nejisté z
toho, že něco samo provedlo.
 Mluvit o zážitcích a prožitcích. Vzájemnost prožívání je velmi prospěšná pro vzájemný
vztah mezi rodičem a dítětem. Vzájemnosti prožívání se dítě učí od útlého dětství. Jedinci
(rodiče i děti) se však ve svých charakteristikách různí. Rodič by měl jít dítěti příkladem
(svěřit se, sdílet jako první).
 Dítěti se nevnucovat, ale nabízet vzájemný kontakt v komunikaci.
 Důležitý je vzájemný čas - dát přednost komunikace před televizí, počítačem.
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Otevřenost pro kritiku - Pokud rodič s něčím nesouhlasí, má to dítěti říct, má mluvit sám za
sebe, ne dítě obviňovat. (např. vadí mi to a chci, aby se to příště nestalo, co pro to uděláme,
aby to příště bylo jinak...? Kritiky by se neměl bát ani rodič ze strany dítěte
Rodič má být v některých chvílích v komunikaci kategorický. Např. v situacích, kdy dítě
rodič lže, nesplní to, co na 100% slíbilo, že to tak bude. (Lež je tolerována u dítěte do 5 let,
kdy předpokládáme, že se spíše jedná o fantazijní sdělení dítěte. I v tomto případě však je
třeba dítě informovat o tom, co říká, co je pravdivé a co ne. Po 5. roce se lež objevuje jako
projev u dítěte, když se chce něčemu vyhnout nebo naopak získat.)
Komunikace má být otevřená a pravdivá i pro sdílení obtížných nebo delikátních věcí. Dítě
by mělo vnímat, že je v rodině taková atmosféra, že se nemusí bát zeptat i na obtížné, citlivé
věci a delikátní témata.
Vyvarovat se v komunikaci povýšeného mentorování, hrozeb či příkazů. Obzvláště v
období puberty je třeba, aby dítě vnímalo, že ve vzájemné komunikaci existuje mezi námi a
rodičem vzájemný respekt.

Důležité pro vzájemnou komunikaci mezi rodičem a dítětem je tedy:
 čas pro komunikaci
 vzájemná otevřenost
 vzájemný respekt
 nebát se mluvit o náročných věcech
 učit se mluvit sám za sebe
 neosočovat druhého
 nepovyšovat se nad druhým
 mluvit konkrétně, k věci
 nebát se používat kritiku
 dítě chválit za konkrétní věci

KOMUNIKACE RODINY SE ŠKOLOU
Pro kvalitní studium dítěte je nezbytný dobře fungující vztah mezi rodiči a školou, resp. jejími
představiteli. V tomto vztahu hraje nezanedbatelnou roli komunikace a bezproblémová výměna
informací. Kontakty rodičů se školou mohou být realizované:
- přímo: tváří v tvář, prostřednictvím třídních schůzek, konzultačních hodin a různých
školních akcí.
Pro vzájemnou spolupráci je důležitá osoba třídního učitele, na kterého se rodiče mohou obrátit v
případě potřeby informací ze školy, řešení neúspěchů či kázeňských prohřešků svým dětí.
- nepřímá komunikace: odehrává se prostřednictvím telefonů, emailů, žákovských
knížek (evnt. prostřednictvím elektronické žákovské knížky).
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V případě špatně fungující komunikace či její úplné absence v rodině může škola pro rodiče
představovat jediný zdroj informací o prospěchu a chování jejich dětí. Z tohoto důvodu je důležité,
aby škola byla pro rodiče otevřená a informace pro ně byly kdykoliv k dispozici. Ze strany rodičů
musí být o tyto informace zájem.
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