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Anotace 

 

Teoretická část diplomové práce je věnována pojetí osobnosti člověka a vývoji lidské 

psychiky, neboť právě tyto dvě složky jsou nejen výchovou ovlivňovány, ale jsou i určitým 

výsledkem výchovy. Podstatnou kapitolou je téma komunikace. Jak důležitou roli hraje 

v rodinné výchově a že její různorodost velmi ovlivňuje vývoj dítěte díky rozmanitosti jazy-

kových módů. 

Empirická část diplomové práce shrnuje shromážděná data, získaná prostřednictvím 

dotazníku, graficky je zaznamenává, vyhodnocuje a interpretuje. 
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Abstract 

The theoretical part of the thesis is devoted to the concept of personality and the devel-

opment of the human psyche, since these two components are not only influenced by educa-

tion, but are also a result of the specific type of education. An important subject  of the thesis 

is communication as it plays the essential role in family education and its diversity affects 

child development thanks to the diversity of language modes. 

The empirical part of the thesis summarizes the collected data, obtained through 

a questionnaire - it records graphically, evaluates and interprets. 
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3 Úvod 

Rodina je základní společenská jednotka. Toto povědomí a chápání rodiny se učíme již 

od základní školy. Tento fakt je jedním z nejpodstatnějších znalostí a závěrů mnoha odborníků 

zabývajících se zkoumáním rodiny jako společenské jednotky, tak i nás pedagogů a laiků ma-

jící na tuto problematiku svůj osobitý názor. Jednou z nejdiskutovanějších otázek je rodinná 

výchova. Jaká má být? Jaká opravdu je? Co ovlivňuje výchovu v rodině? Tyto a mnoho dal-

ších otázek jsou diskutované v médiích, mezi odborníky, rodiči a další obšírnou veřejností. 

Mimo jiné, odpovědi na tyto otázky jsou i námětem této diplomové práce. 

Vysoká osvěta zabývající se rodinnou výchovou přináší své jak pozitivní, tak i nega-

tivní výsledky. Rodiče se více zajímají o to, jak nejlépe mohou ovlivnit výchovu svého dítěte. 

To přináší i zvýšenou ochotu neostýchat se a ptát se odborníků, pedagogů, pokud 

se jim tzv. „něco nezdá.“ Jsou ochotni spolupracovat a podílet se tak na pozitivních pokrocích 

ve vývoji svého dítěte, které mohou ovlivnit svým výchovným působením, převážně v rodině. 

Tato spolupráce bývá velmi individuální. Vychází nejen z podstaty problému, který 

se v rodině vyskytl, ale i z typu rodiny a přístupu jejich jednotlivých členů. Spolupráce může 

mít charakter jednorázových, krátkodobých konzultací, nebo dlouhodobých terapeutických 

sezení.  

Naopak osvěta rodinné problematiky, výchovy může přinášet i negativa ve výchově dítěte, 

často způsobené nesprávným pochopením přenášených informací a dat. A to např. v podobě 

přehnané péče a honbě po dokonalosti svého dítěte, které často vede ze strany rodičů 

k nepřiměřeným nárokům kladených na dítě. Dítě bývá přetěžováno, což může vést 

k psychickým problémům následně vyžadující pak dlouhodobé řešení ve spolupráci 

s odborníky. Problematice rodičovské výchovy se věnuje řada autorů. Mezi nejznámější 

na české scéně patří bezesporu Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., jehož knihy jsou oceňová-

ny nejen odborníky, ale svojí „čtivou“ formou si získaly popularitu především u samotných 

rodičů. 

Teoretická část diplomové práce je věnována pojetí osobnosti člověka a vývoji lidské 

psychiky, neboť právě tyto dvě složky jsou nejen výchovou ovlivňovány, ale jsou i určitým 

výsledkem výchovy. Výchovný styl, každý z nich je charakteristický svými metodami a půso-
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bení na osobnost dítěte. Hraje jednu z nejpodstatnějších rolí na utváření psychiky dítěte, s tím 

rovněž autorka seznámí v jedné z kapitol této diplomové práce. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

4  Osobnost – historické pojetí 

Jak uvádí Švingalová (2006, s. 8), historickým předchůdcem pojmu osobnost byl po-

jem duše. Do psychologie byl pojem osobnost zaveden až na počátku minulého století, kdy 

se ukazovala nutnost studovat duševní život člověka jako celek a objasnit i další psychologic-

ké pojmy včetně osobnosti. Osobnost, jako pojem má různý význam v různých vědách. Speci-

fický význam má v psychologii. Kalábová (2011, s. 52) k tomu píše, že psychologie většinou 

hovoří o osobnosti a míní integritu psychických funkcí, dynamický souhrn- celek a jednotu 

psychických vlastností a procesů, díky nimž je člověk celistvou, integrální a jedinečnou bytos-

tí, jež je schopen objektivního pohledu na sebe a pochopení okolního světa- ostatních lidí. 

Od pojmu osoba, která vyjadřuje konkrétní lidské bytí nebo člověka jako konkrétního 

tvora. Pojem osobnost člověka je myšlen v jeho existenciální, ontologické podstatě. Zpočátku 

se užívaly oba pojmy – osobnost a osoba (lat. personalitas a persona). 

První definici vyslovil Boethius (500): "Persona est natutae rationalis individua sub-

stantia." (Osoba je nedělitelná podstata rozumové přirozenosti). Z této definice je zřejmé, 

že osobnost je celek, který má součastný určitý podstatný znak. Pojetí osobnosti jako celku 

života člověka zůstalo, ale měnil se důraz na její podstatný znak. Tomáš Akvinský zdůrazňo-

val její rozumovost, I. Kant vědomí já a morální odpovědnost. 

Dle Rubinštejna (1961): Zavedení pojmu osobnosti do psychologie znamená přede-

vším, že se při vysvětlovaní psychických jevů vychází z reálné existence člověka jako hmotné 

bytosti. 

G. W. Allport uvádí následující definici osobnosti: Osobnost je dynamická organizace 

takových psychofyzických systémů uvnitř individua, které determinují jeho jedinečné přizpůso-

bení svému okolí. 

Jinou definici klasickou, podal W. Stern (1923): Osobností rozumíme takové existová-

ní, které vzdor mnohosti částí vytváří reálnou, svéráznou jednotu, jež jako taková přes mno-

host dílčích funkcí naplňuje jednotnou zacílenou samočinnost (Hyhlík 1973, s. 103). 
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Ontogenetický vývoj člověka jako osoby je vázán na sebevědomí, jáství a vymezení vůči jiné-

mu. Projevem individuality v médiu jazyka je mimo jiné například jméno, které v sobě koncen-

truje identitu, zvláštnosti a jedinečnost osoby, tradici – rodinnou, národní nebo místní, obsa-

hem jsou naděje, které se jménem vládají do svých dětí rodiče (Kalábová 2011, s. 51). 

Spornou otázkou zůstává, jak uvádí Švingalová (2006, s. 8), zda se dítě rodí jako osob-

nost nebozda osobnost vzniká později až průběhu života. 

Podle některých teoretiků (např. Piageta, M. Nakonečného a dalších se člověk stává 

osobností až okolo 3 roku věku, kdy u něho vzniká vědomí Já (na rozdíl od ne – Já) a vůle 

(„Já chci“). 

Až do této doby si plně neuvědomuje svoji sociální jedinečnost – své sociální 

„Já.“ Vznik osobnosti spadá tedy časově do stejného období jako vznik jáství „Já“ vystupuje 

nejdříve jako zážitková struktura a z ní se později vyvíjí dynamická struktura s vývojově nej-

vyšší regulativní funkcí (vůlí). Každý člověk prožívá sám sebe jako jedinečné a neopakovatel-

né JÁ. 

Jak uvádí Kalábová (2011, s. 52), lze toto vnímat jednak jako ohnisko zkušeností 

a činnosti, zároveň však představuje vztah k sobě samému, jakési pojetí sebe samého, tedy 

vlastní JÁ. 

Jáství je něco, co se po celý život tvoří, co vyvstává, co se nejen odvíjí odněkud někam, 

ale Jáství se každý den znovu rodí opakujíce tak, co bylo na počátku světa. Jáství je vždy ori-

ginální a ve své platnosti, v tom kterém čase je i ve své konečné pomíjivosti čímsi absolutnosti 

se podobající, a proto nelze nějaký prožitek opakovat beze zbytku. 

Jáství je spojeno se zkoumáním toho, co je ne – já, ostatních lidí, věcí, světa kolem se-

be, vymezování hranic. Jáství se udržuje v sobě samém, neustále se obnovuje a vzniká (Kalá-

bová 2011, s. 51). 
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4.1 Pojetí osobnosti 

V zásadě existují tři hlavní názory na pojetí osobnosti dítěte. 

 Empirismus – považuje dítě za prázdnou nádobu, kterou je třeba naplnit. 

Známý je výrok J. B. Watsona: Dejte mi tucet zdravých, dobře rostlých dětí a specific-

ký svět, ve kterém bych je vychovával a já vám ručím za to, že z kteréhokoli z nich vychovám 

specialistu podle vlastní volby: lékaře, právníka, umělce, vedoucího obchodníka, ba dokonce 

žebráka a zloděje, bez zřetele na jeho vlohy, tendence, zájmy a rasu předků (Švingalová 2006, 

s. 17). 

 Nativismus – podle tohoto názoru, jsou děti předem naprogramované k tomu, aby se vy-

víjely určitým směrem. Nativisté tvrdí, že lidé jsou předurčeni svými přirozenými sklony, 

aby se rozvíjeli určitým způsobem. Tato idea vychází z učení J. J. Rousseaua (1762). 

J. J. Rousseau vychází z názoru, že dítě je od narození dobré, kazí se teprve působením 

lidské společnosti. Děti podle něj přicházejí na svět s různými schopnostmi a ty vyžadují 

určitou výchovu, ta nemá být stejná pro všechny děti, ale respektovat odlišnost povah. 

Proto je podle Rousseaua povinností každého vychovatele poznávat přirozené projevy 

každého dítěte, součastně je třeba být si vědom toho, že každý věk má své potřeby 

a zvláštnosti, jímž se výchova musí přizpůsobit (Bělinová 1980, s. 23). 

Jak píše Vágnerová (2007, s. 11 – 12), jiným zastáncem tohoto směru je E. H. Erikson. 

Ten vychází z psychoanalytického učení. Psychický vývoj člení do osmi stádií, z nichž každé 

lze charakterizovat cílem, k němuž směřuje, eventuelně problémy, které jsou v této fázi ob-

vyklé, způsob jejich řešení, a s tím i související proměna osobnosti. Vychází z předpokladu, 

že  člověk musí v každém vývojovém období vyřešit nějaký psychosociální úkol, který odpo-

vídá očekávané úrovni jeho kompetencí a pro tento věk obvyklým požadavkům společnosti. 

 Interakcionismus – je kombinací výše uvedeného, ten tvrdí, že děti jsou „prázdné nádo-

by a z části bytosti, jejichž vývoj je předem stanoven, a že mezi oběma těmito kategoriemi 

existuje vzájemné působení“ (Bruceová 1996, s. 13 – 15). 

V součastné době se tento způsob hodnocení osobnosti dítěte jeví jako nejužitečnější. 

Nepřímo prosazuje názor o důležitosti role dospělého ve výchově dítěte. Na dospělého se zde 
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nepohlíží jako na zkušeného vychovatele, s jehož pomocí může dítě rozvinout své vlastní stra-

tegie, iniciativy a vytvořit svá vlastní pravidla, která mu umožní svébytný rozvoj. Ani se na 

dítě nepohlíží jako na jediného činitele, který podněcuje poznávání svých osobních vlastností, 

je předem k tomu, aby jednal tak, jak jedná a kterého je potřeba v jeho aktivitě mírnit, nebo 

mu podle okolností pomáhat. Základem je reciprocita – vzájemnost (Vágnerová 2001, s. 5). 

Existuje několik definic osobnosti významných českých psychologů: 

V. Tardy (1964): Osobnost je individuální jednota člověka, je to jednota jeho dušev-

ních vlastností a dějů založená a utvářená a projevující se v jeho společenských vztazích. 

P. Říčan (1972): Osobnost je individuum chápané jako integrace k seberealizaci v in-

terakci se svým prostředím. 

K. Balcar (1983): Psychologický pojem osobnosti vyjadřuje vnitřní jednotu a struktu-

rovanost obsahu duševního života lidského jedince, a to v daném okamžiku i v průběhu času. 

Dalším znakem osobnosti je její individuální svéráz, psychologická odlišnost jedince 

od ostatních příslušníků svého rodu. V průběhu své existence a interakce s vnějškem také sa-

ma prochází změnou (Vágnerová 2001, s. 5). 

Podle Vágnerové (2001, s. 6), je osobnost charakteristická nejen komplexem vzájemně 

souvisejících a ovlivňujících se duševních vlastností a procesů, ale také vzájemnou vázaností 

a interakcí psychických a somatických projevů. Osobnost lze definovat i jako soubor vzájem-

ně se ovlivňujících psychofyzických dispozic, které spoluurčují průběh i charakter psychic-

kých projevů (ať již jde o jejich vnitřní podobu, tj. prožívání nebo vnější projev, tj. chování). 

Osobnost během života jedince prochází zákonitou postupnou proměnou psychických 

vlastností (Vágnerová 2001, s. 6). Všechna zkoumání se shodují v tom, jak uvádí Švingalová 

(2006, s. 9), že nejvýznamnějšími znaky osobnosti jsou, jedinečnost, výlučnost, neopakovatel-

nost, odlišnost od všech ostatních osobností. Struktura osobnosti je relativně stálá, avšak ote-

vřená vůči formativním vlivům (Švingalová 2006, s. 9). 

Formování osobnosti, jak uvádí Kalábová (2011, s. 52), v její jedinečnost a neopakova-

telnost je procesem, který je nazýván PERSONALIZACÍ. 
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Personalizace se realizuje působením vnějších vlivů, ale též sebevýchovou. Výsledkem 

zdařilého procesu personalizace je integrovaná osobnost zakotvená v životě, těšící se respektu 

okolí a zakoušející pocit své vlastní ceny a sebeúcty (Kalábová 2011, s. 52). 

4.2 Vývoj lidské psychiky 

Autorka Vágnerová (2001, s. 8) uvádí, že člověk, jako lidská bytost, žije v určitém pro-

středí, do kterého se narodí a je vybaven určitými genetickými dispozicemi. Významnou sou-

částí prostředí je jeho sociální složka. Tvoří ji další lidé utvářející různé sociální skupiny 

se svými charakteristickými znaky a pravidly. Osobnost jedince je téměř vždy vůči této skupi-

ně nějak vymezena a to vždy, pokud je její součástí. 

Psychické vlastnosti každého jedince se rozvíjí jako výsledek interakce dvou základ-

ních faktorů, tj. dědičnosti a prostředí (Vágnerová 2007, s. 8). 

 Dědičnost 

Jak uvádí profesorka Vágnerová (2007, s. 8), genetické dispozice jedince představují 

informace, na kterých závisí vytvoření předpokladu pro rozvoj různých psychických funkcí. 

Tyto informace jsou součástí genetického programu člověka a je označován jako genotyp. 

Každý člověk je vybaven dvěma sadami chromozomů, z nichž jedna pochází od otce a druhá 

od matky. Mezi dvojice genů se stejnou funkcí se mohou utvořit různé vztahy a totéž platí 

i pro jejich interakci v rámci širších komplexů. Gen se projevuje vždy v součinnosti s ostatní-

mi, neprojevuje se zcela izolovaně, v rámci celého organizmu daného jedince, žijícího v urči-

tém prostředí. Dispozice k rozvoji různých psychických vlastností jsou obvykle dědičné kom-

plexním, resp. multifaktoriálním způsobem (Nussbaum, McInnes a Willard, 2004) (Vágnerová 

2007, s. 8). 

Definitivní podoba určité psychické vlastnosti však závisí na vlivu prostředí. Rozvíjejí 

především složky, které jsou za daných okolností užitečné. 

Všechny genetické předpoklady se neuplatňují stejným způsobem a některé nemusí být 

využity vůbec. Vlastnost, která je pro jedince nepotřebná, se nerozvíjí. Příkladem může být 

inteligence výchovně zanedbávaného dítěte ze sociálně slabého prostředí. Jeho schopnosti 

se nerozvíjí, protože pro život v rodině nejsou potřebné. 
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Genetické vlohy určují pouze pravděpodobnost dosažení určitého stupně a kvality dané 

psychické vlastnosti (Vágnerová 2007, s. 8). 

 Temperament 

Mnozí lidé se domnívají, že je každému dítěti jeho povaha vrozená. Výchova nemůže 

tyto vrozené povahové vlastnosti příliš ovlivnit. Dnešní psychologie nepopírá existenci urči-

tých vrozených sklonů v oblasti povahové, připisuje však větší význam vlivu výchovy 

a prostředí. Vznikly stovky výzkumných prací o vlivu výchovy na povahový vývoj dítěte. 

Podle výzkumů vlivu dědičnosti na povahové vlastnosti člověka se ukazuje, že dědičné vlivy 

mají odlišný význam podle toho, o jakou povahovou vlastnost se jedná. 

U některých rysů, které se v psychologii nazývají „temperamentové“, je vliv dědičnosti 

značný. Ve výzkumných zprávách se např. uvádí, že povahový rys, vyznačující se na jedné 

straně plachostí a citlivosti a na straně druhé společenskostí s „hroší kůží“, je člověku do 

značné míry dán vrozeně. Rovněž u nervozity byl prokázán značný vliv dědičnosti, vliv pro-

středí je tu však silnější- nervozita více závisí na tom, co člověk prožije. Určitý vliv dědičnosti 

byl také zjištěn u rysu, kterého psychologové popisují jako- dominance. Je tím myšleno sklon 

prosazovat se mezi lidmi (Smrčka 1969, s. 181). 

Temperament, jak uvádí Švingalová (2006, s. 66), se týká celkového stylu prožívání 

(především citového) a jeho chování. Je založen na vrozených procesech nervové soustavy. 

o Sangvinik 

Optimistický, veselý, živý, přizpůsobivý, pohyblivý, práceschopný, otevřený, bezkon-

fliktní, ale také lehkomyslný, nestálý, povrchní, nedůkladný. Sangvinické dítě je považováno 

za živé, aktivní a veselé. Snadno se nadchne, ale brzy ztrácí zájem (Švingalová 2006, s. 66 – 

71). 

o Melancholik 

Podle autorky Švingalové (2006, s. 71 – 72), vážný, přemýšlivý, svědomitý, zodpo-

vědný, houževnatý, důkladný, pečlivý, věrný, disciplinovaný, ale i pesimistický, starostlivý, 

plachý, nesmělý, rychle unavitelný. Jak uvádí Hezdebrand (1992, s. 26 – 31) melancholické 
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dítě je pasivní, plaché, samotářské, málo průbojné, své emoce nedává nijak najevo, špatně 

se přizpůsobuje novému prostředí. Je to dítě snadno citově zranitelné. 

o Cholerik 

Živý, vnímavý, práceschopný, iniciativní, ale i výbušný, mrzutý, podrážděný, impul-

zivní, nesnášenlivý, panovačný, dominantní. Cholerické dítě je nápadité, iniciativní, rozhodné. 

Tento typ se často dostává do konfliktů s prostředím, je mnohdy považováno za „neoblíbené“ 

(Švingalová 2006, s. 71 – 72). Autor Hezdebrand uvádí (1992, s. 31 – 36) tyto děti vědí, 

co chtějí a jak toho dosáhnout. Výchova malého cholerika vyžaduje mnoho a mnoho trpělivos-

ti a hluboké praktické znalosti dětské duše. 

o Flegmatik 

Vyrovnaný, spokojený, chladnokrevný, trpělivý, rozvážný, vytrvalý, samostatný. Na-

proti tomu lhostejný, nepružný, pomalý, pasivní, těžkopádný, nerozhodný. Flegmatické dítě je 

dítě, o kterém můžeme říct, že má sklon k lhostejnosti, ospalosti a přejídání. Dokážou se vě-

novat pohodlnému lenošení a nutné je „povzbuzovat k „vědomí“. Je potřeba dávat těmto dětem 

drobné úkoly, čímž je nutíme k přemýšlení a uvědomělému postoji (Švingalová 2006, s. 71). 

 Socializace 

Definice socializace podle prof. Vágnerové (2001, s. 22): Socializace je specifickým 

způsobem rozvoje lidské osobnosti. Je to proces učení, stimulovaný sociokulturními vlivy. Rea-

lizuje se prostřednictvím působení různých sociálních skupin, v sociálních. Ovlivňuje osvojo-

vání žádoucích způsobů chování i prožívání jednotlivců. Pod vlivem této zkušenosti se u kaž-

dého člena společnosti, rozvíjejí specifické schopnosti, dovednosti i stereotypy chování, které 

jsou pro tuto společnost charakteristické. K socializaci píše Švingalová (2006, s. 14): při soci-

alizaci jde o proces přeměny biologické bytostiv bytost společenskou, kulturní, specificky lid-

skou. Je to celoživotní proces vrůstání jedincedo společnosti, získávání a plnění sociálních 

rolí. 

Sociální vztahy 

Mají významnou úlohu v procesu socializace. První sociální vztah, do něhož dítě vstu-

puje, je vztah dítě a matka. Důležitý je postoj obou rodičů. Zpočátku je dítě víceméně pasivní 
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a vztah je spíše jednostranný, pro dítě je však podstatné, někdy rozhodující. Úkolem tohoto 

období je naučit dítě získat důvěru a získat pocit jistoty a bezpečí (Švingalová 2006, s. 14). 

Mezi maminkou a dítětem se v průběhu sedmi měsíců od narození začne vyvíjet vztah, 

který nazýváme vazby, v anglicky psaných studiích se označuje slovem „attachment“. 

Tuto vazbu charakterizuje vyhledávání blízkosti, které se u nejmenších dětí objeví 

ihned po odloučení od jedince, k němuž si vazbu vytvořily. Zpočátku je to matka, nebo člo-

věk, který ji nahrazuje, později se přidávají další lidé z rodiny. Výsledkem vazby je fenomén 

bezpečné základny. Dítě si vazbou vytváří „niterný pracovní model“, takovou „mapu“ světa 

lidských vztahů. Vazba není omezena na dětství, prochází celým dalším životem (Koukolík 

2008, s. 31-32). 

Ke konci kojeneckého období se vztahy diferencují – od vztahu k matce, také vztahu 

k otci a ostatním osobám, které jsou s dítětem v kontaktu. V batolecím období se pole interak-

ce rozšiřuje tak, jak se rozvíjí jeho pohybové schopnosti. V předškolním období přichází čas, 

pro zaujmutí sexuální role- sexuální identifikaci. Začíná se formovat vztah ke kolektivu 

a k vrstevníkům (Vágnerová 2007, s. 10 – 11). 
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5 Komunikace 

5.1 Jazykové módy 

Svět kolem dítěte je vytvářen dvěma odlišnými jazykovými mody – mužským a ženským, 

v mnoha ohledech se od sebe odlišující. Dítě se rodí do světa, filosoficky „na práh platonské 

jeskyně„ a jeho vývoj je přirozený zevnitř ven – nikoli naopak. Tento pohyb je směrem z dů-

věrného prostředí s pocitem bezpečí a zabezpečení do neznáma a ohrožení. Neustálá oscilace 

mezi intimitou vnitřního prostoru (forum internum) a překračováním hranic do světa (forum 

externum) umožňuje psychosociální vývoj člověka. Možné návraty poskytují bezpečí a odpoči-

nek, povzbuzení blízkých umožňuje načerpání sil na další exkurz a tím nastává pohyb ve smys-

lu dynamizující síly k potřebným vývojovým změná  (Kalábová, Pešatová, Pejřimovská 2013). 

Jak uvádějí autoři Trapková, Chvála (2009, s. 67 – 68), za obzorem se může dít coko-

liv, i konec světa. Fantazie dítěte je v tomto směru bezmezná. Osciluje mezi intimitou vnitřní-

ho prostoru a překračováním jeho hranic. Díky výpravám ven si dítě osvojuje nové dovednos-

ti, sílí, proniká co nejdál, kam až si troufne. Směr pohybu zevnitř ven se uskutečňuje prostřed-

nictvím jazyka ve dvou opačných polaritách, akceptující (směrem dovnitř) a vyžadující 

(směrem ven). Napětí mezi póly způsobené jejich odlišností umožňuje růst. 

 Mužský jazykový modus – je to způsob vyjadřování, který nepřipouští diskuzi, chce im-

ponovat. Pro mužskou složku jazyka je typická ironie. Mužský modus jazyka kultivovala 

zkušenost s překonáváním překážek, se zápasem, a je předností mužství, že není příliš vcí-

tivé. Bralo by mu to odvahu a síly k boji v zevním světě. Směřuje ven z vnitřního světa ro-

diny a zpět navrací, aby vyžadoval respektování vnější reality. Je-li uplatňován rodičem, 

vede dítě rozhodně k cíli, k otužování a zvyšování odolnosti. 

 Ženský jazykový modus – ženská součást člověka disponuje dorozumíváním s druhými, 

a především s dětmi, na preverbální úrovni. Projev nese známky prožívání a jeho zdroje. 

Oporu je možné tušit v instiktech. Vyjadřuje se s velkou určitostí, nálehavostí, často s vý-

razným emočním doprovodem. Ženský jazykový modus ztělesňuje měkká ženská náruč, 

kolébání a krmení. 
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Nositely obou jazykových módů mohou být žena i muž. Z hlediska dětí je výhodnější, 

když je u matky dominantní ženský a u otce mužský výraz shodný ve fyziognomii i v jazyce 

(Trapková, Chvála, 2009, s. 70). 

V příznivém případě se dítě cyklicky přibližuje vždy po nové trajektorii buď směrem 

k mužskému, nebo k ženskému jazykovému modu, přičemž musí vždy současně ten druhý 

opustit, vzdálit se mu a nikdy se neopakuje stejný pohyb po stejné dráze. Tak se postupně po-

tomek identifikuje s tím modem, který odpovídá jeho biologickému pohlaví, druhý ukládá 

jako svou druhotnou zkušenost o mužsko-ženském světě, a může ji také v případě nutnosti 

aktivizovat a použít. Probíhá-li vývoj dítěte optimálně a je koordinován v koevoluci s oběma 

rodiči, kdy mu nic nebrání, aby se spontánně přiklánělo tu k matce, tu k otci, vyroste z něj 

zralý dospělý s jasnou pohlavní identitou, který je navíc schopný dočasně nahradit chybění 

druhé polarity v prostředí a zvyšovat tak možnosti přizpůsobení situačně nepříznivým pod-

mínkám z hlediska svého pohlaví. Poruchy sexuální identity svědčí o poruchách právě tohoto 

procesu. Vývoj je vždy výsledkem vztahu nejméně dvou a často mnoha komponent uvnitř 

systému nebo mezi systémy a jeho kontextem, jak potvrzuje Gottlieb. Co víc, můžeme pozo-

rovat, jak je tento pohyb vývoje mezi mužským a ženským těžištěm v rodině charakteristický 

pro různé vývojové fáze rodiny. Jsou období, kdy se dítě potřebuje zdržovat déle blíž jednomu 

a jindy druhému pólu. Je pochopitelné, že ženským jazykem vládne především matka a muž-

ským otec. V tom jsou obě základní postavy v rodině podle naší klinické zkušenosti dlouho-

době nenahraditelné, i když dočasně vzájemně zastupitelné. V zásadě je však nezbytné, aby 

dítě mohlo jasně odlišit, kde je místo mužské a kde ženské. Vládne-li v rodině chaos v tom, 

kdo je nositelem mužského a kdo ženského jazyka, anebo se otec nebo matka snaží zastoupit 

trvale obě polarity, je pro dítě situace nepřehledná, pravděpodobnost poruch v jeho psycho-

sexuálním vývoji vyšší a podmínky pro separaci ztížené (Trapoková, Chvála, 2009, s. 70). 

Komunikace rodič- dítě 

Jak uvádí Špaňhelová (2013) v komunikaci rodič i dítě používají komunikaci verbální 

(slovní) a neverbální (mimoslovní). Komunikace neverbální je starší. Mnohdy jejím prostřed-

nictvím rodič komunikuje a často neví, jak to působí na jeho dítě. Je to taková komunikace, 

kdy dospělý zvedne obočí, vztyčí prst, stoupne si s rukama v bok, usměje se, pohladí. Tyto 

prvky v dítěti vyvolávají určitý pocit. V mnoha případech je potřebné, aby tato mimoslovní 
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komunikace byla doplněna ještě slovy, aby jí dítě dobře porozumělo a aby byl rodič pro dítě 

opravdu „správně čitelný“. Pokud by tato mimoslovní komunikace mezi rodičem a dítětem 

nebyla, byli by jistě děti i sami rodiče velmi ochuzeni. Mimoslovní a slovní komunikace má 

však souznít ve vzájemné jednotě. 

Pokud se totiž rodič usměje na dítě, dá ale ruce v bok, povytáhne obočí a řekne po-

kárání přísným nebo ironickým tónem, může z toho dítě mít smíšené pocity. Často totiž na něj 

působí více a negativně tón hlasu, postoj rodiče a jeho mimické vyjádření než kladné slovní 

vyjádření. Vztahy v rodině, jak píše Matoušek (2003, s. 79) jsou definovány pravidly. Pravidla 

určují, kdo se má ke komu jak chovat. V každodenních situacích se pravidla projevují „komu-

nikačními stereotypy rodiny“, ustálenými sekvencemi chování. Průběh a vyústění stereotypu 

je možné předpovědět podle jeho začátku. Komunikační stereotypy mají jak rodiny dobře fun-

gující, tak rodiny dysharmonické. V prvním je jimi průběh komunikací usnadňován v druhých 

jsou problémy pomocí komunikačních stereotypů udržovány ve stavu zdánlivého řešení, aniž 

se cokoliv ve skutečnosti změní. 

Pravidla pro slovní komunikaci mezi rodičem a dítětem 

Velmi důležitá je jednota v komunikaci mezi otcem a matkou dítěte. Pokud se rodiče 

neshodnou, může se stát, že způsobí zmatek a nejasnost ve vzájemné komunikaci mezi nimi 

a dítětem. Navíc pokud dítě bude už s takovou komunikací mít zkušenost, do budoucna 

se může stát, že toho bude využívat a zneužívat. Pokud mají rodiče rozdílný přístup k dané 

věci, mají si nejprve o tomto promluvit mezi sebou. Pokud se neshodnou na stanovisku, mají 

se také domluvit, co budou dítěti dovolovat a co bude druhý rodič respektovat (Špaňhelová 

2013). 

Rodina je prostředím, kde si lidé k sobě nutně musejí vytvářet vztahy a nutně musejí 

komunikovat. Všechno, co říkají a dělají, dostává komunikační význam. Komunikuje se obsa-

hem řeči, způsobem řeči, pohyby tělem regulací prostorové vzdálenosti. Každá komunikace 

definuje vztah mezi tím, kdo vysílá a tím kdo přijímá sdělení. Komunikace je proces, který lze 

dělit na smysluplné sekvence (Matoušek 2003, s. 77 – 78). 

Komunikace má být otevřená a pravdivá i pro sdílení obtížných nebo delikátních věcí. 

Dítě má vnímat, že je v rodině takové ovzduší, že se nemusí bát se zeptat i na obtížné, tzv. 
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ošemetné věci. Např. „...jak vznikají děti, co je po smrti člověka, co je to joint, co to znamená, 

že je někdo homosexuál…“ Tím, že dítě nemá strach se zeptat v domácím prostředí na tyto 

věci, dává najevo, že rodičům důvěřuje. Že vnímá rodinné prostředí jako to, kde pocit bezpečí 

a jistoty mu dá možnost vyslechnout jasnou odpověď na jeho otázky (Špaňhelová 2013). 
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6 Rodina 

Pešatová uvádí (2011, s. 54) člověk je bytost sociální, jeho vztah ke světu je sociálně 

zprostředkovaný. Sociálnost netvoří jen rámec, ale také vnitřní určení lidské bytosti. Vztah 

k druhému, odpovědnost za druhé, porozumění lidstvu skrze druhého i možnost otevřít svět 

prostřednictvím druhého. Rodina a význam funkční rodiny je pro dítě nepostradatelné. Dítě 

se do ní narodí, od rodičů dostává genetickou výbavu, rodina je rozhodující pro jeho sociální 

prestiž a sociální sebeuvědomění. Rodina je nejvýznamnější sociální skupinou, které zcela 

zásadním způsobem ovlivňuje psychický vývoj dítěte. Všichni členové rodiny se vzájemně 

ovlivňují a přizpůsobují sobě navzájem. Rodina dítěti individuálně a pro rodinu typickým způ-

sobem zprostředkovává sociokulturní zkušenosti. 

Rodina je pro dítě důležitá, protože dítěti poskytuje základní zkušenosti, které ovlivní 

způsob, jak bude dítě chápat určité informace a jak na ně bude reagovat (Vágnerová 2007, 

s. 7). 

Rodinu bude jinak definovat právník, sociolog nebo například demograf. Každý bude 

vypočítávat řadu znaků, které charakterizují rodinu a které koneckonců existují od dávných 

dob. Budou to osoby rodičů a dětí, určité životní pospolitosti, nejrůznější funkce, jež musí 

rodina plnit, různá právní ustanovení, která se k rodině vztahuje atd. Co však dělá rodinu rodi-

nou z hlediska dítěte? Kdy můžeme mluvit o rodinné výchově, a kdy nikoliv? (Matějček 1992, 

s. 28) 

Předně bylo možné jednoznačně vyvodit závěr, že vnější znaky rodiny jsou z hlediska 

dítěte málo důležité. Rodina může a nemusí být tam, kde se o jedno dítě stará několik dospě-

lých nebo kde, se jedna dospělá osoba stará o několik dětí. Dítě může zažívat dobrodiní rodin-

né výchovy, i když lidské společenství, ve kterém vyrůstá, podle zákona vůbec rodinou není. 

Dítě přináší rodičům osobité podněty, rozšiřuje okruh jejich prožitků a zkušeností, dá-

vá jim životní jistotu, utváří jejich společenské postavení, ba umožňuje jim, aby v něm rozšířili 

hranice budoucnosti až za svůj osobní životní čas (Matějček 1986, s. 23). 

V rodině na rozdíl od jiných výchovných institucí není přísně odděleno, kdy je životní 

čas a životní prostor vychovatelů a dítěte. Charakteristikou je vzájemné sdílení. To je pak také 

základním předpokladem pro učení a vzdělávání, které Matějček (1992, s. 31) ve své knize 
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uvádí jako „školu života“, je to učení nápodobou, identifikací, učení přitažlivými vzory, spo-

lečnou činností, soužitím. Není to o výchovných metodách podle osnov a učebnic. 

Důležité je například nejen společné plánování, rozhovory u společného stolu, předá-

vání modelů společenských vztahů, postojů a hodnot. Vychovatelé v rodině, zpravidla před 

dítětem roli matky a otce nehrají, ale tuto roli žijí- jsou v ní. Chovají se otevřeněji, přirozeněji 

a upřímněji než kdekoliv jinde. To ovšem předpokládá, že všichni žijí pod jednou střechou 

a že všechno, co patří k obyčejnému dennímu životu je přístupné všem. Sdílen je konkrétně 

naplněný čas a konkrétně naplněný životní prostor. 

Účast dítěte na soukromí rodičů ovšem neznamená, že dítě zabere celý prostor. Rodi-

čům i dítěti má zůstat určitá oblast prožitků, která je jen jejich. Mnoho výchovných obtíží 

vzniká proto, že rodiče zde překročí zdravou hranici, nebo žádnou hranici nevidí, někdy neu-

znávají právo na intimitu dítěte. Dítěti se vtírají, ruší je, vnucují se, obtěžují a nutně pak vzbu-

zují obranné mechanizmy. Na druhé straně také dochází k potížím tam, kde se rodiče na své 

právo na intimitu vzdávají a učiní si ze svého dítěte důvěrníka. Stavějí je tím na svou rovinu. 

Dítě svými problémy zatěžují a přetěžují, nejsou pro ně vzorem, nečiní pro dítě svět dospělých 

nijak přitažlivým a ztrácejí tak výchovnou funkci. 

Jiným nezdravým extrémem je, když se dítě svému rodinnému vychovateli stane vším. 

Jediným zájmem života, jediným co mu zbylo. Pro dítě to zpravidla znamená zajetí jen v jed-

nom výhradním vztahu a ochuzení o podněty, které za normálních okolností získává dítě 

od vychovatelů normálně (Matějček 1992, s. 31). 

Koncepce systému „rodina“ se opírá o několik jednoduchých principů: prvky tohoto 

systému nejsou jednotlivý lidé sami o sobě, nýbrž lidé ve vzájemných vztazích a interakcích. 

Mluvíme tak o síti vztahů. Systém je víc než součet těchto prvků. Rodinu nepoznáváme jen 

na základě znalosti jednotlivců, neboť chování každého ovlivňuje všechny ostatní (Matějček 

1992, s. 34). 

Podle Matouška (2003, s. 84) pokud mluvíme o rodině, máme sklon si ji představovat 

jako tzv. „úplnou nukleární rodinu“ – totiž otce, matku a jejich děti. Většina lidí si myslí, že 

takto vypadá většina rodin. Opak je pravdou. Odhaduje se, že v naší populaci tvoří úplné nuk-

leární rodiny třetinu rodin a pouze pětinu všech domácností. Zbytek, čili většinu tvoří lidé žijí-
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cí sami nebo jen s dítětem bez partnera, nebo příslušníci tří či čtyř generací v různých – z hle-

diska nukleární rodiny nekompletních. Ani nukleární rodina není soběstačným, autonomním, 

společenským tělesem. Tím méně jím jsou jiné typy rodin. Schopnost rodiny vychovat děti 

a vyrovnat se s těžkostmi je závislá na tom, jak je rodina napojena na své sociální okolí. 

Vágnerová k tomu píše (2004, s. 46) o uspořádání rodinného systému a pozice, jakou 

v něm dítě zaujímá. Ovlivňuje jeho další vývoj – adaptaci na sociální prostředí. Rodinný sys-

tém může být uspořádán různým způsobem. Může však i postrádat potřebný řád, jasná pravi-

dla, srozumitelnou hierarchii. Nebo také může být neschopný reagovat na vývojově podmíně-

né změny či individuální potřeby dítěte. 

Může svou rovnováhu udržovat na úkor jednotlivých členů, může blokovat otevřenou 

komunikaci, což pak způsobuje, že se tím ztrácí šance vyjádřit své pocity. Dítě se pro svou 

závislost a bezbrannost může stát obětí tohoto systému. 

Systém zpravidla má své subsystémy. V rodině jsou dány nejčastěji generační přísluš-

ností, postavením v mocenské hierarchii, pohlavím a někdy také specifickými povahovými 

charakteristikami nebo specifickými zátěžemi, kterou jednotlivý členové do rodiny přinášejí. 

Přirozeným subsystémem mohou být děti a opět jiným babička s dědečkem. Subsystém může 

být matka s dcerou, nebo otec se synem, matka s postiženým dítětem, matka se svou matkou 

v koalici proti všem ostatním apod. Empiricky i vědecky je ověřeno, že porucha v jednom 

prvku, v jedné části, v jednom subsystému se nutně projeví na funkci celku. Rodina může zů-

stat touž rodinou, jestliže se přestěhuje, ale nemůže být touž rodinou, jestliže se něco stane 

dítěti, jestliže se matka stane závislou na alkoholu, jestliže zemře babička, jestliže otec naváže 

jiný citový vztah a rodinu zanedbává apod. 

Rodina jako systém, v tomto případě mikrosystém je přitom zapojena do širšího spole-

čenského systému – mezzosystému, k němuž patří příbuzenstvo, sousedé, přátelé a všichni 

ostatní, kdo rodinu obklopují a jsou s ní ve styku. Nutně ji ovlivňují a sami jsou ovšem stykem 

s ní ovlivňováni. Rodině ulevují, pomáhají, chrání ji, ale někdy i ruší, tísní a zatěžují svými 

nároky (Matějček 1992, s. 34 – 35). 

Sledujeme-li rodičovský subsystém, selhává z velké části proto, že dysfunkčnost vyka-

zuje již subsystém partnerský uvnitř rodinného systému. Sociální anamnéza dospělého, 
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jak uvádí Pešatová (2011, s. 55), nastávajícího rodiče nebo stávajícího rodiče nám na základě 

výzkumů dává možnost predikovat rizikové jevy ve výchově v rodině, riziko stability a funkce 

rodiny, a tedy i oblast pro vznik rizikového chování u dítěte. Význam predikce rizikového 

chování lze podpořit tím, že rizikové jevy se u dítěte nebo rodiny projevují dříve, než dojde 

ke zlomu směrem k závažnosti problematiky. Problematika se může dotýkat jak rodičů, jejich 

existenčních jistit, zaměstnanosti, tak rodiny, jejich stability (rozvody apod.), hodnotové orien-

tace, především pak dítěte samotného. 

6.1 Malé a nejmenší rodiny 

Výhodou velké rodiny bylo, že rodiče nemuseli vykonávat veškerou výchovnou práci 

tak, jako v rodině s jedním dítětem. Matka také nevychovávala jen děti, ale měla na starost 

velkou domácnost, kde se všechno muselo dělat ručně. K tomu často patřila i práce na poli 

a jiné povinnosti, jako domácí práce či péče o staré členy rodiny. Měla podstatně méně času, 

aby si mohla s dětmi hrát. Byla spíše odkázána na jejich pomoc, jak při výchově mladších sou-

rozenců, tak při práci. To odpovídalo systematickým řádům – to je řádům týkající se celého 

rodinného systému, protože starší byl zodpovědný za mladšího, přebíral povinnosti, byl pro 

něho vzorem a dával mu více, než na co měl mladší právo. Mladší ho musel přijímat, ale kvůli 

zkušenostem staršího sourozence ctil. Jestliže se mezi deseti (nebo více) dětmi v jedné rodině 

dvě nebo tři příliš nevydařily, nebyl to ještě žádný důkaz neschopnosti rodičů. Spíše bylo 

normální, že k životu patřily i překážky a neúspěchy. 

V malé a nejmenší rodině tomu tak není. Když jsou v rodině dvě nebo tři děti, nebo 

dokonce jen jedno, pak se nemůže riskovat žádný nezdar, nesmí se brát v úvahu žádná překáž-

ka. U dvou dětí je také těžké zařadit je do nějakého přirozeného pořadí určovaného autoritou. 

Pokus o zařazení se to spíše podobá soupeření. Staré latinské přísloví říká: „ tres faciunt colle-

gium“ – tři vytvářejí společenství. Dvě děti vyžadují matku nebo otce jako rozhodčího, tím 

se rodič dostává do role staršího sourozence a ze stejného důvodu se cítí zavázáni nahrazovat 

svému dítěti kamarády ve hře o to více, že chybí třeba sousedovi děti (Prekopová 1994, s. 57 – 

58). 
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6.2 Funkce rodiny 

Rodina plní v životě svých příslušníků, ale i společnosti řadu důležitých funkcí. Stani-

slav Střelec (2005) ve své knize Studie z teorie a metody výchovy II. hovoří o základních 

funkcích rodiny, jak uvádí Čáp (1996, s. 302), mezi které patří funkce biologicko-reprodukční, 

ekonomicko-zabezpečovací, regenerace a odpočinku tělesných a duševních sil, výchovně-

socializační a emocionálně-ochranná. Plněním těchto funkcí se uspokojují důležité potřeby 

dětí i dospělých, jsou to zejména potřeby lásky, jistoty, bezpečí, komunikace, vzájemné pomo-

ci a respektování. Podle toho, jak se daří rodině funkce zastávat, rozlišujeme několik jejích 

typů. 

Jak uvádí autor Střelec (2005, s. 214) prvním z nich: 

 Je rodina funkční, ta nemá s plněním úkolů žádné potíže a je schopna zajistit dítěti dobrý 

vývoj, klid a prosperitu. 

 Další je rodina problémová, kde už se s výskytem poruch některých funkcí potýká, 

ovšem ne natolik, aby nějak zásadním způsobem ohrožovaly rodinný systém a vývoj dětí 

v něm. 

 Třetím typem je rodina dysfunkční, je to tam, kde se vyskytují vážnější poruchy někte-

rých rodinných funkcí nebo dokonce všech rodinných funkcí. Ty ohrožují rodinu jako ce-

lek, ale především vývoj dítěte. Rodina si s těmito nesnázemi není schopna sama poradit 

a potřebuje soustavnou pomoc odborníků. 

6.2.1 Rizikové chování rodičů 

Nedostatky v sociální orientaci, omezená schopnost empatie, neporozumění potřebám 

jiného člověka, rigidita, osamělost a problémy v mezilidských vztazích. Problematické sebe-

hodnocení, nízká sebeúcta, nespokojenost s rodičovskou rolí. 

Rizikové chování, které se projevuje nedostatečnou sebekontrolou a sebeovládáním, 

impulzivitou, potřebou projevit negativní emoce. Špatná zkušenost s vlastním dětstvím, 

zejména pokud bylo v dětství týrání nebo zneužívání. Nízké socioekonomické postavení rodi-

ny ovlivňuje styl výchovy a hraje významnou roli při selhávání dětí. Důsledkem nízké vzděla-
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nosti rodičů může být jejich nezájem o volný čas dítěte, neschopnost vychovat dítě na patřičné 

úrovni a neschopnost pomoci dítěti doplnit vzdělávací funkci školy (Pešatová 2011, s. 56). 

Je třeba také sledovat rodiny, kde jsou rodiče dlouhodobě nezaměstnaní nebo žijí na 

pokraji životního minima. Nepříznivé podmínky rodinného prostředí způsobují poruchy socia-

lizačního procesu dětí. Tyto děti jsou sociálně znevýhodněny a významně bývá ovlivněna kva-

lita jejich dalších možností seberealizace. 

Přibývá však také rizikových dětí z dobře situovaných rodin, Častou příčinou problémů 

se v těchto rodinách stává vysoká profesní zaneprázdněnost rodičů. 

V těchto rodinách bývá většinou dostatek finančních prostředků, ale chybí čas na vý-

chovu dětí. Smyslových a intelektových podnětů bývá zpravidla dostatek, ale dítě může citově 

strádat a být tak zanedbáváno. Tím je narušena integrita rodiny a zároveň její životní styl 

(Pešatová 2007, s. 57). 

Po pádu komunistického režimu, jak píše Matoušek (2003, s. 42) v roce 1989 zažívají 

rodiny těžkosti, na něž nebyl nikdo připraven- ani rodiče, ani děti, ba ani pracovníci rodinných 

a manželských poraden, na které se lidé s těmito problémy nejčastěji obracejí. Většina těchto 

problémů souvisí s otevřením prostoru pro nové druhy společenského uplatnění dospělých 

mužů a žen. 

Typickým případem nového problému je krize v rodině muže, který začal podnikat, 

podnikání se mu daří, ale on je v rodině přítomen minimálně. Někdy se svou absenci snaží 

rodině vynahradit zvýšeným přispíváním do rodinného rozpočtu. Jindy frustruje zbytek rodiny 

tím, že většinu financí investuje do svého podnikání a členové rodiny si připadají ukráceni 

na svých právech. 

Podle Trapkové a Chvály (2009, s. 75), pokud rodiče v rodině nenaplňují dostatečně 

své rodičovské funkce, nebo když úplně chybí, organismus dítěte obvykle pátrá po svém okolí, 

rodičovské postavy nutkavě hledá a opatřuje si je za cenu psychických a somatických přízna-

ků. 



33 

 

6.3 Rodinná výchova 

6.3.1 Výchova v minulosti 

Všechny knihy z druhé poloviny 19. století zdůrazňují nutnost naprosté až, doslova 

slepé poslušnosti dětí. Poslušnost je prostředek, který zajišťuje reprodukci společenských no-

rem. Tak například v do češtiny přeložené knize „Matka v kruhu dívek“ J. Abbotta z roku 

1880 čteme, jak matka své dítky „spravuje mocnou rukou“, vyžaduje od nich rychlé a ochotné 

vykonávaní všech rozkazů a trestá je bolestným a přísným způsobem při sebemenší neposluš-

nosti. I nejmenší projevy neposlušnosti musí být hned udušeny a přemoženy. Boj matky 

se vzpurností dítěte může trvat velmi dlouho, zdůrazňuje pisatel, je však třeba v něm vytrvat, 

dokud se dítě nepokoří, jinak se sklony dítěte stanou pro ně samotné zkázonosnými. Nemístná 

útlocitnost matek škodí dítěti a ohrožuje samu duchovní podstatu jeho lidství (Langmeier 

2006, s. 321). 

Od počátku dvacátého století se však začíná hroutit mnoho zdánlivě neotřesitelných 

autorit a důvěra v poslušnost, podřízenost se rozplývá. 

Vychovatelé i filozofové uznávají nezbytnost poslušnosti, ale žádají, aby to nebyla po-

slušnost slepá, ale vědomá, tedy založená na pochopení důvodů. 

Jakmile dítě dospěje na stupeň rozumového vývoje, výchova opouští výlučně autorita-

tivní stanovisko, poučuje o příčinách a následcích, a tak uvádí dítě v mravní řád. 

Od dvacátých do padesátých let minulého století se požadavek poslušnosti v našich 

zemích nezdůrazňuje tolik, ani se proti němu příliš nebrojí. Vrací se do výchovy prvek, 

že vychovatel má určit program a pak jej od dítěte s důsledností vyžaduje. Řídit pořádek podle 

dítěte se v této době pokládalo za nejhorší výchovnou chybu, která vytvářela z dítěte tyrana. 

Šlo tedy opět o poslušnost, ale již v jiné rovině. Teprve na počátku padesátých let se u nás 

začínají ozývat hlasy, které doporučují ponechat dítěti jeho iniciativu a zdůrazňují, že jakéko-

liv násilí ve výchově je škodlivé (Langmeier 2006, s. 321). 
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6.3.2 Společná budoucnost 

Za jeden z klíčových rysů rodinné výchovy pokládá Matějček (1986, s. 25), také uspo-

kojení psychické potřeby otevřené budoucnosti, jak je přináší dospělému dítě. Otevření bu-

doucnosti a překonání vlastního životního času v dítěti má ovšem dva předpoklady. Předně 

je nutno, aby vychovatel měl možnost budoucnost dítěte předvídat, plánovat, formovat, být n 

ni zaměřen. To znamená součastně se těšit a také dělat si starosti. Druhou podmínkou je, že 

i vychovatel sám svou vlastní budoucnost plánuje, předvídá a formuje s ohledem na dítě. Těší 

se nebo si dělá starosti sám se sebou v další životní perspektivě, a to ve vztahu k životní per-

spektivě dítěte. Neodděluje svůj osobní čas od osobního času dítěte. Přijímá a tvořivě zpraco-

vává životní nutnost, že totiž dítě vyspívá a vyvíjí se, zatímco jeho dospělý vychovatelé stár-

nou. 

Právě společná budoucnost se jeví jako jedna z klíčových charakteristik rodinné vý-

chovy. Objevuje se tam, kde vychovatel může být plně angažován na osudu dítěte, kde plánuje 

a utváří budoucnost dítěte, kde se s dítětem neustále na něco těší a z něčeho si dělá starosti 

a kde i na svou vlastní budoucnost myslí ve vztahu k dítěti, až do oné poslední otázky:„Co bu-

de s ním, až já tu nebudu?“ (Matějček 1986, s. 25). 

6.4 Výchovné interakce 

Výchovný proces jako celoživotní pohyb duše člověka znamená pro všechny účastné 

(dítě, rodič, učitel a ostatní) „být více“, celoživotní vzdělávání je klíčem k otevírání, vyvádění 

a vytahování do volnějšího, svobodnějšího prostoru. Pobývání na světě není nikdy v konečné 

podobě, vždy přítomný nárok vstupu do nezajištěnosti je zdrojem celoživotní existenciální úz-

kosti a individuální rovina existence člověka je zde významnou projekční plochou s potencí 

transgeneračních přenosů. V kruhu rodiny probíhá předávání kulturních a duchovních hodnot 

(Kalábová, Pešatová, Pejřimovská, 2013). 

Pro rodinu je typický interakční model výchovy. Ten předpokládá, že ve výchově nejde 

o jednostranně zaměřené cílevědomé působení aktivního vychovatele na pasívního vychová-

vaného, tedy dospělého na dítě, ale o vzájemné působení jednoho na druhého. 
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Společné území výchovného procesu je emoční pole rodiny. Jedná se o interakční pole, 

které všichni v rodině dohromady vytvářejí a řídící jsou emoce každého člena této skupiny. 

Je to pole, ve kterém má každý své místo. Nejde tedy jen o prostou atmosféru setkávání na so-

bě nezávislých lidí, jedná se o citlivě reagující emoční systém. (Kalábová, Pešatová, Pejřimov-

ská, 2013). 

Dospělý vychovatel je také vychováván, lépe řečeno výchovně ovlivňován, svým vy-

chovávaným dítětem. Rysem rodinné interakce je výměna citových podnětů a citové zaujetí 

všech zúčastněných. Rodinný vychovatel nemůže dost dobře být jen chladným pozorovatelem 

chování dítěte a dávkovačem patřičných dávek odměn a trestů. Je nutně účastníkem interakce, 

je do ní vtažen, nemůže ji pozorovat jen zvnějšku. Každý projev dítěte se ho osobně dotýká, 

takže nutně dává najevo svou nelibost nebo libost v nejrůznějších variantách. Prožívá hrdost 

nad úspěchy svého dítěte a zklamání když přijde neúspěch, může se také cítit dotčen, uražen, 

zaskočen, ale také povznesen, ochoten za dítě bojovat apod. (Matějček 1992, s. 32). 

Vztah dítěte se svými rodiči je prototypem všech výchovných vztahů – je nejpůvodnější, 

nejintimější a zároveň zakládá společnost člověka. Nová rodina, jako ohňový střet světa, vzni-

ká narozením dítěte, tím se stávají určité situace nevratné. 

Na základě probíhajících protikladností (podobenství ohně se svým vznikáním a zani-

káním současně) jsou vytvářeny mody jako základ pro dasein – základ daného člověka. Spára, 

konstituovaná tímto procesem, není ozřejmitelná, ničím nenahraditelná, umožňuje člověku být 

sám u sebe, být sám sebou, což je smyslem jeho existence a umožňuje svobodně prožívat život 

(Hogenová 2000, s. 18). 

Dítě svým příchodem na svět rozhýbe síť vztahů, celé emoční pole se nově konstituuje 

a přetváří se, vztahovost má nárok v každodennosti. Princip fungování nestruktury je v zásadě 

podobný systému strukturálnímu. Pokud jsou pohyby struktury fyziologické, nedojde 

k postižení, pokud však dojde k pohybu mimo přirozený rozsah, dojde k poškození a následně 

k bolesti. U vztahů v rodině je to podobné. Její anatomie má také svojí fyziologii, i když v ne-

strukturální rovině a projevy patofyziologie vztahů mají celou škálu projevů (Kalábová, Peša-

tová, Pejřimovská, 2013). 
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Výchova je především vztahem 

Srovnáme-li situaci dítěte dříve a nyní, shledáme několik významných odlišností. Pa-

nuje všeobecná domněnka, že dnes je dítě na tom lépe než kdykoliv předtím- je dobře živené, 

obvykle žije v dostatečně hmotném komfortu, dostává se mu kvalifikované lékařské péče, 

má přístup k dobrému vzdělání apod. To jsou jistě podmínky, které všechny předchozí genera-

ce rodičů toužily svým dětem dopřát. Přesto dnešnímu dítěti něco podstatného chybí. Hlavní 

rozdíly mezi výchovnými podmínkami dnešního dítěte a dítěte před několika lety můžeme 

shrnout do několika pojmů: 

 Absence pevných a přehledných vztahů v bezprostředním okolí dítěte. 

 Nedostatek zážitků reálných a pro dítě pochopitelných činností blízkých osob. 

 Nedostatek mezigeneračních kontaktů. 

S tím souvisí častý pocit nezařazenosti, bezradnosti a neukotvenosti mnohých dospě-

lých ve vlastním životě. To vše jsou faktory, které mají vliv na důvěru dítěte v sebe samo 

a okolní svět. Na rozdíl od dnešního dítě minulých generací nemuselo ve svých vztazích tápat.  

Pokud si situaci představíme konkrétně, životní formy našich předků byly jiné a jejich charak-

ter samozřejmě významně ovlivňoval výchovu malého dítěte. Pokud si vybavíme, jak to vy-

padlo okolo nás, když jsme byly malí, stačilo vyběhnout za dům na pole nebo louku, stojí tam 

dnes řady nových obřích domů Dnes je situace odlišná- rodiny tvoří mnohdy pouze dva členo-

vé rodiny (rodič a dítě) a osobní vztahy vytváříme ve velké míře ve vnějším společenství, mimo 

své nejbližší. Dítě dříve mělo zcela jasnou a konkrétní představu o tom, co jeho rodič dělá 

a vjaké struktuře vztahů se pohybuje. Ať už byl otec truhlář, pekař nebo sedlák, mělo přirozeně 

možnost prožívat celý proces výroby produktů. Které pak byly užíván\ lidmi v rámci dané sku-

piny. Stejně tak zažívalo, jak se výsledek otcovy práce odráží v míře respektu a způsobu jejího 

hodnocení tímto společenstvím. Dnes nemají děti možnost sledovat „jak se tvoří svět“, ani to, 

že je to právě jejich milovaný člověk, který to činí (Smolková, 2008, s. 23). 
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7 Výchova 

Existuje několik pojetí výchovy, která se odvíjí od různých sociokulturních podmínek 

a odlišných koncepcí pojetí člověka (Průcha 2009, s. 400). 

Pojem výchova je tedy víceznačný, protože jednotliví autoři používají různá vymezení 

(Langmeier 2006, s. 180). 

Podle autorů Průchy a kol. (2009, s. 345): Z moderního hlediska je výchova především 

procesem záměrného a cílevědomého vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících opti-

mální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujících jeho 

vlastní snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností. 

Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000, s. 680), výchovu vymezuje jako „zá-

měrné, více či méně systematické rozvíjení citových a rozumových schopností člověka, utvá-

ření jeho postojů, způsobů chování, v souladu s cíli dané skupiny, kultury apod.“ O výchově 

jako o záměrném působení vychovatele na vychovávaného hovoří i Langmeier (2006, s. 197). 

Záměrná výchova je dle jejich názoru nezbytná k tomu, aby si dítě osvojilo dovednosti, vědo-

mosti, návyky a mravní hodnoty přiměřené jeho věku. 

Dle Čápa (2001, s. 197) vede toto záměrné, cílevědomé působení vychovávajících 

k určitému výchovnému cíli. Ten je naplňován prostřednicvím výchovných prostředků a me-

tod. Cílem může být například rozvoj vlastností, názorů, postojů a hodnotové orientace dítěte. 

Výchovné cíle jsou rodiči voleny na základě jejich vlastního hodnotového systému (ten zpra-

vidla stojí na hodnotách, které preferovala rodina, z níž rodič pochází, nebo na hodnotách zís-

kaných prostřednictvím jiných zkušeností z dosavadního života) a také na základě předpokla-

dů na straně dítěte, kterými jsou např. dosažené osvojené schopnosti, zralost citová, rozumová 

a sociální, individuální dispozice jako zájmy, talent a temperament (Langmeier 2006, s. 197). 

Autoři, ale nepohlížejí na výchovu pouze jako na záměrné působení, ale zmiňují také 

tzv. výchovu funkční, neboli spontánní, z níž dítě získává další vědomosti a postoje. Každý 

okamžik proběhne v rodině řada vzájemných aktivit a interakcí, při nichž dochází ke zcela 

spontánnímu ovlivňování dítěte rodiči, rodičů dítětem i obou rodičů navzájem (Čáp 2001, 

s. 197). 
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Výchova tedy nepředstavuje pouze jednosměrné působení dospělých na děti. V záměr-

né i spontánní výchově působí i děti na dospělé, mají vliv na jejich názory, chování, náladu 

a postupy ve výchově (Čáp 2001, s. 197). 

7.1 Výchovné styly 

Osobnost rodičů, pokud mají primární funkci vychovatelů dítěte, rozhodujícím způso-

bem přispívá k utváření sociálního a emocionálního klimatu v rodině. To je pak nejvlastnější 

prostředí dítěte (Matějček 1992, s. 60-61). Nelze však jednoznačně přiřadit jednotlivé styly 

v rodině, protože někdy rodič postupuje spíše autoritativně, jindy liberálně, mohou také být 

i velké rozdíly mezi oběma rodiči apod. 

Vysloveně nevhodné styly výchovy, jak píše Langmeier (2006 s. 270), jsou: 

 Výchova rozmazlující – rodič vyhoví každému přání dítěte. 

 Výchova zavrhující – rodič dává svým chováním najevo otevřeně, častěji nepřímo, své 

city odmítáním. 

 Výchova nadměrně ochraňující – či nadměrně starostlivá. Ve snaze dítě chránit před 

každým rizikem brání rodič dítěti v získávání dovedností. 

 Výchova perfekcionalistická – kde je na prvním místě snaha o dokonalost. 

 Výchova nedůsledná – rodič kolísá mezi krajní přísností a krajní povolností. 

 Výchova zanedbávající, týrající, zneužívající dítě – představuje případ vysokého ohro-

žení vývoje dítěte. 

7.1.1 Výchova zavrhující 

Dochází zde k nevraživým postojům rodičů vůči dítěti. Kdy dítě již svou existencí při-

pomíná jednomu nebo oběma rodičům nějaký životní nezdar, hluboké zklamání, otřes či jinou 

životní nepříjemnost (nechtěné děti, děti neprovdaných matek apod.), nebo když pro své těles-

né či duševní nedostatky nesplňuje dítě očekávání a rigidně pojaté ideály rodičů. Dítě je pak 

často vědomě nebo i nevědomě trestáno, omezováno, utlačováno a zaháněno do postoje vzdo-

ru a protestu, nebo do pasivity a rezignace. Náprava takto vzniklých obtíží je velice složitá 
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a nesnadná. Navrhovaná opatření nebo i prováděná opatření se řídí intenzitou obtíží s odha-

dem možné spolupráce ze strany rodičů. První snaha je vždy o ochraně dítěte v krajním přípa-

dě je nutno přistoupit k odebrání dítěte. Na místě je rodinná terapie, spoje s individuální psy-

choterapií (Matějček 1992, s. 60 – 61). 

7.1.2 Výchova zanedbávající 

Jak píše Matějček (1992, s. 60 – 61) ve své knize, se zanedbávaným dítětem 

se v poradně setkával spíše ve skryté podobě. Zanedbávání má rozsah od lehkého a výběrové-

ho (tj. jen v některých vývojových potřebách dítěte) až po velmi hrubé a celkové. Jedná 

se převážně o děti z rodin, kde je nízká socioekonomická úroveň. 

Nízká civilizační úroveň rodiny nemusí ovšem automaticky znamenat výchovné zane-

dbání dítěte či jeho emocionální deprivaci. V rodinách, které jsou navíc zatíženy asociálností 

a stojí v otevřeném konfliktu s normami společnosti, je výchovná situace dítěte zhoršována 

i nevhodným osobním příkladem dospělých. Kromě toho často v těchto rodinách dochází 

k vnitřnímu rozvratu, což dítě přivádí do dalších citových otřesů a konfliktů. 

Matka si odřenin nevšímá, možná ani není s dítětem na hřišti. Dítě si hraje zcela samo, 

mimo dohled rodičů a nikdo se o něho nestará. Dítě tuší, že je ve všem odkázané jen na sebe. 

Pravděpodobně z něj vyroste velmi přísný, osamělý člověk se skrytým hněvem a s pocity 

zklamání (Biddulph, 1999, s. 122 – 124). 

7.1.3 Výchova rozmazlující 

Rodiče na dítěti nezdravě citově lpějí, zbožňují ho, jsou nadšeni každým jeho přiroze-

ným projevem. Chtějí vědomě nebo podvědomě, aby zůstalo stále takové dětsky roztomilé, 

což součastně znamená trvale „malé“, nedospělé, na nich citově závislé. 

Ze strachu, aby se jim dítě neodcizilo a nezkazilo, mu nedovolují postupně se osamo-

statňovat. Ve snaze upoutat si dítě k sobě nekladou na něho žádné nároky, podřizují se jeho 

přáním a náladám, posluhují mu. Je přirozené, že u dítěte brzy ztrácejí autoritu, přitom mu 

nedodávají dost jistoty a sebedůvěry pro náročné soužití s druhými dětmi a dospělými. „Veli-

čenstvo dítě“, jak ho Matějček nazývá. Může jevit jako přijatelně adaptované v postavění nad-
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řízeného vůči podřízeným rodičům, ale dostává se do krajně obtížné situace, jakmile je nuceno 

vyjít z láskyplné náruče svých rodičů do „cizího“ světa (Matějček 1992, s. 62). 

7.1.4 Výchova příliš úzkostná a příliš protektivní 

Rodiče rovněž na dítěti nezdravě visí, ale ze strachu, aby si neublížilo, příliš je ochra-

ňují, brání mu ve všech činnostech, které se jim zdají být nebezpečné, zbavují je iniciativy 

a neurotizují je neustálými zákazy, tím omezují jeho aktivity. 

Dítě je vlastně ve stavu permanentní flustrace či subflustrace základní psychické potře-

by aktivity, volnosti, poznávání a stimulace získávané vlastní iniciativou. Podle temperamentu 

a ostatních životních okolností snaží se pak tuto situaci překonat, nebo z ní uniknout. 

Dítě se tak aktivním protestem, agresivním chováním snaží vůči láskyplným omezova-

telům (mnohdy agresivitou nezaměřenou vůči komukoliv), snahou kompenzovat domácí ome-

zování zvýšenou aktivitou mimo dohled a dosah rodičů, vlichotit se nebo „se vkoupit“ 

do různých kolektivů, nebo part. Jak uvádí Matějček, čím víc jsou takové party výbojnější, tím 

jsou pro dítě přitažlivější. 

Některé děti reagují naopak spíše útlumem aktivity a pasívním podřizováním. Navenek 

jsou takové děti hodné a nenápadné. K větším problémům většinou dochází až v pozdějším 

školním věku, protože se bojí něco sám za sebe podnikat, trpí úzkostí apod. Často také spadají 

do kategorie „obětních beránků“ (Matějček 1992, s. 62). 

7.1.5 Výchova s přepjatou snahou o dokonalost dítěte- perfekcionalismus 

Rodiče se přepjatě snaží, aby dítě bylo dokonalé ve všem, nebo alespoň v oboru, který 

má podle jejich názoru zvláštní hodnotu. Vidina úspěchu jim nedovoluje realisticky hodnotit 

možnosti dítěte. Často přenášejí na dítě svou neuspokojenou touhu po určitých hodnotách, 

co jim se v životě nepodařilo. Dítě se stává kompenzací jejich vlastní neuspokojenosti. Vý-

sledkem bývá přetěžování dítěte a přílišná stimulace- někdy celková, někdy jednostranná, což 

ho vede k různým obranným mechanizmům (Matějček 1992, s. 63). 

Rodiče, kteří preferují tento styl, bývají perfekcionističtí, citově chladní, mají vysoké 

nároky na sebe a ostatní lidi. Komunikují s dítětem prostřednictvím výhrůžek. Dítě se bude 
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cítit neschopné, bude se bát, že všem požadavkům nedokáže nikdy vyhovět. Pravděpodobně 

bude „posedlé výkonem“ a může se u něj objevit anorexie nebo problémy při utváření blíz-

kých vztahů. (Biddulph, 1999, s. 122 – 124) 

7.1.6 Výchova protekční 

Rodiče se také stejně jako v perfekcionalistickém stylu, snaží, aby dítě dosáhlo těch 

hodnot, které pokládají pro život za výhodné a významné. Záleží jim však jen na hodnotách 

a nikoliv na způsobu jak toho dosáhnout. Nejde jim o to, aby dítě bylo dokonalé, ale aby do-

sáhlo tam, kde je chtějí mít. Dítěti ve všem pomáhají, pracují za něj, zařizují a odklízejí pře-

kážky z cesty. Vyžadují, aby se všichni podřídili tomuto jejich hlavnímu zájmu. 

Demokratická představa o stejných právech je jim cizí, zvláště pokud jde o jejich dítě. 

V této skupině jsou rodiče, kteří jsou například neuspokojeni ve své kariéře, rodiče starší, ně-

kdy rodiče postižených dětí (Matějček1992, s. 63 – 64). 

7.1.7 Zraňující styl 

Tenhle příklad uvádí autor Biddulph (1999, s. 122 – 124) jako příklad zraňující výcho-

vy: Matka je právě zabraná do rozhovoru s přítelkyní. Obrátí se k dceři a okřikne ji: „Přestaň 

ječet, nebo ti nasekám.“ A popadne ji za ruku a odvede domů. Dává jí na srozuměnou: 

„Na tobě mi nezáleží. Je mi jedno jak se cítíš. Jsi mi jen na obtíž.“ 

Dítě pro toto může být smutné a zoufalé, nebo se cítit opuštěně, může se uzavřít, nebo 

v něm matčina slova mohou vyvolat hněv. Rodič takto reaguje, pokud jeho vlastní potřeby 

jsou natolik neuspokojivé, že v dítěti vidí soupeře. 

7.1.8 Asertivně pečující styl 

Dítě ví, že na něm a na jeho pocitech záleží. Matka je ochotná mu pomoci a je nablízku 

když potřebuje. Pomoc mu nabídne, ale nevnucuje. Nabízí mu jistotu, bezpečí a lásku. Tímto 

stylem výchovy rodič umožňuje dítěti, aby se učilo být soběstačné. Rodič je dítěti ochoten 

pomoci, projevit lásku, ale netlačí na něj. Tím mu sděluje: „Důvěřuji ti, že si dokážeš poradit 

ve všem, co potřebuješ.“ O tento způsob výchovy bychom měli usilovat. 
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Výchovným cílem každého rodiče by mělo být, jak píše Prekopová a Schweizerová, 

aby dítě vědělo že: 

o Všechny těžkosti může překonat. 

o Je silnější, i když se momentálně cítí slabé. 

o Umí snášet nedostatek. 

o Umí zodpovídat za sebe a za druhé. 

o Má úctu ke svému okolí, k menším, stejně velkým i starším, úctu ke všemu stvoření. 

o Může sloužit, aniž by se ponížilo. 

o Není jenom tupý spotřebitel, ale umí také vytvářet (Biddulph 1999, s. 122 – 124). 

7.1.9 Podstata autoritativní výchovy 

Jak píší autoři (Kopřiva 2005, s. 11) podstata není jen v trestání a v neustálé kontrole. 

Jejím základem je nerovnost, vztah nadřazenosti a podřazenosti, používání mocenských pro-

středků (fyzické převahy, existenční závislosti dítěte). Komunikace, která dává najevo dítěti 

jeho nekompetentnost a malou hodnotu, ponechávání rozhodování v pravomoci dospělého, 

podceňování názorů dítěte a do jisté míry i nezájem o jeho prožívání. 

7.1.10 Demokratický styl výchovy 

Je založen na partnerském přístupu k dítěti, je založen na respektování důstojnosti dítě-

te a na rovnocennosti. Dává prostor k vyjádření názorů i pro návrhy řešení a vyjadřuje důvěru, 

že dítě udělá to nejlepší, co může, vzhledem k jeho věku a zkušenostem. Od dítěte se žádá 

odpovědnost a komunikací se vyjadřuje přesvědčení o hodnotě a kompetentnosti dítěte i zájem 

o to, co prožívá. Jak uvádí autoři knihy, vymezování hranic považují ve výchově za naprosto 

nezbytné. Když děti nemají jasné a pevné hranice, ztrácejí pocit bezpečí. Když zjišťují, 

že hranice někdy platí a jindy tak docela ne, vyvolává to v nich nejistotu a úzkost a odpovědí 

může být i agresivní chování. 

Rozdíl mezi demokratickou a autoritativní výchovou není v tom, že by v té první bylo 

všechno dovoleno a v druhé vládla především omezení, ale v tom, jakými způsoby si rodiče 
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a děti stanovují pravidla a hranice chování. Rodič by neměl vytvářet hranice pro děti, 

ale s dětmi (Kopřiva 2005, s. 12 – 13). 

Naproti tomu Langmeier (2006, s. 269) ve své knize uvádí, že demokratický styl vý-

chovy pokládá za nejpříznivější pro zdravý vývoj dítěte: opírá se totiž více o vysvětlení než 

o tresty, ponechává dítěti přiměřenou volnost a přitom mu klade nezbytné meze. 
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8 Mezi odměnou a trestem 

Jak uvádí ve své knize profesor Matějček (2000, s. 25 – 26), než začneme mluvit 

o trestech, napadne nás obyčejně nějaký ten pohlavek, který jsme my děti také od rodičů do-

staly. Když pomyslíme na odměny, napadne nás krabice bonbónů, nebo kolo, které jsme do-

stali třeba za dobré vysvědčení. Obyčejně je to něco docela konkrétního, hmatatelného. Sou-

častně si ale můžeme představit kamaráda, kterému pohlavek už dávno nebyl trestem, a jiného, 

který se bonbónů už tolik namlsal, že ho žádná další dávka sladkostí nemůže přimět k tomu, 

aby domácí úkol nenaškrábal jeden jako druhý. Co je trestem pro jednoho, nemusí jím být pro 

druhého. Tělesné tresty byly v Evropě i v Severní Americe dlouho pokládány za nezbytnou 

součást výchovy a většinou stále ještě zůstávají mezi plně přijatelnými někdy až nezbytnými 

kázeňskými prostředky. S nutností „občasného plácnutí“ souhlasí dnes velká většina rodičů 

(Langmeier 2006, s. 293). 

Co je tedy trest? Trest psychologicky vzato není to, co jsme si jako trest pro dítě vy-

mysleli. Ale to, co dítě jako trest prožívá. Onen nepříjemný, tísnivý a zahanbující, ponižující 

pocit, kterého se chceme co nejrychleji zbavit a kterému bychom se v budoucnu rádi vyhnuli. 

Analogicky se můžeme ptát a co odměna. Opět to není to, co jsme si pro dítě vymysleli, ale co 

dítě jako odměnu přijímá. Je s tím spojen pocit uspokojení, který bychom si co nejdéle podrže-

li a který bychom si rádi znovu zopakovali (Matějček 2000, s. 25 – 26). 

8.1 Odměny 

Existuje velké množství definic odměn: 

Průcha a kol. (2003, s. 145) definuje odměny jako: Jednu z forem pozitivního motivač-

ního působení na žáka ve škole i doma. Záměrně navozený následek toho, že žák dobře splnil 

uložené požadavky, nebo něco dobře vykonal z vlastní iniciativy. 

Matějček (2000, s. 26) vysvětluje odměnu následujícím způsobem: Odměna není to, 

co jsme si jako odměnu pro dítě vymysleli, ale to, co jako odměnu dítě přijímá. Onen příjemný, 

povznášející pocit uspokojení, který bychom si rádi co nejdéle podrželi a který bychom si zno-

vu zopakovali. 
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Čáp a Mareš (2001, s. 253) chápou odměny ve společenských a sociálních souvislos-

tech: Odměna je takové působení (rodičů, učitelů, vychovatelů, ale také sociální skupiny) spo-

jené s určitým chováním či jednáním vychovávaného, které vyjadřuje kladné společenské hod-

nocení tohoto chování a jednání, nebo přináší vychovávanému uspokojení některých jeho po-

třeb, libost, radost. 

Podle Kopřivy a kol. (2008) je nejpodstatnější charakteristikou odměny nerovnocenný 

vztah dvou lidí (velký a malý panáček). Velký panáček přiměje udělat něco malého panáčka, 

který by to sám od sebe neudělal a bez odměn dál dělat nebude. 

Obecně platí a většina autorů se shoduje na tom, že odměny jsou účinnějšími prostřed-

ky, takže by měly být užívány ve výchově dětí častěji než tresty (Langmeier 2006, s. 344). 

Jak píše Matoušek (2003, s. 43) Vaníčková a kol., provedli šetření u 358 desetiletých 

dětí jednoho pražského obvodu a bylo zjištěno, že nejčastější odměnou v rodině je pochvala 

a nejčastější formou trestu je hubování. Hned na druhém místě v odměnách jsou dárky a pení-

ze. Druhým nejčastějším typem trestu je výprask. Dvě třetiny dětí je tělesně trestána relativně 

často, v rozmezí jednou za měsíc až jednou za týden 23 % dětí v dotazníkovém šetření uvedlo, 

že je bito nějakým předmětem (vařečkou, řemenem, vodítkem na psa apod.). Trestají většinou 

matky, ale tvrdé tresty uplatňují častěji otcové. 

8.1.1 Funkce odměn 

Odměny plní minimálně dvě základní funkce. Funkci informační, která konstatuje 

správnost chování, postupu či výsledku a funkci motivační, která u dítěte navodí radost 

z úspěchu a chuť do další práce (Průcha 2003, s. 322). 

Funkce odměny spočívá ve zpevňování žádoucího chování a návyků ve výchově. Kaž-

dý rodič musí mít na paměti to, že je nutné používat odměny ve správný čas, ve správné podo-

bě a pouze tehdy, kdy si dítě odměnu zaslouží (Čáp, Mareš 2001, s. 656). 

8.1.2 Druhy odměn 

Autoři Čáp a Mareš (2001 s. 656) uvádějí, že odměny mohou mít řadu podob, obecně 

se dají odměny rozdělit na dvě skupiny. Na odměny „emoční či morální“ (pochvala, kladné 
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hodnocení) a „materiální“ (nová hračka, knížka, hračka). Emoční odměny jsou efektivnější. 

Materiální odměny uspokojují potřebu uznání, výkonu a porozumění. Nadměrné užívání mate-

riálních odměn (dítě je neustále zahrnováno dary nebo penězi) narušuje nejen vývoj dítěte, 

ale i jeho vztahy k dospělým. Při preferování těchto odměn si dítě osvojuje to, že vše co dělá, 

dělá pro to, aby získal pro sebe odměnu. V praxi to znamená, že se tlumí vnitřní motivace, 

která ovlivňuje radost, zvídavost a tím i potřebu dosáhnout určitého cíle. 

Jak Čáp, Mareš (2001) dále uvádí, jsou pro vyspělejší děti velkou odměnou spíše ra-

dost z toho, že něco dokázali, než pochvala a kladné hodnocení. 

Autor Fontana (1997, s. 346) hovoří o zvláštním typu odměn. Jak uvádí, může být cho-

vání dětí ovlivňováno tzv. „poukázkovým systémem“. V praxi to vypadá tak, že se dětem dá za 

každé dobré chování poukázka (značka, kolečko). O tyto poukázky přicházejí při nežádoucím 

chováním. Po určité období, např. na konci měsíce, mohou děti tyto poukázky proměňovat 

za určité výhody (hraní PC her, činnost podle jejich volby). Děti tak získávají hmatatelný dů-

kaz o odměnách, které jim jejich chování přináší. Toto chování se pak prostřednictvím podmi-

ňování stává pevnou součástí jejich chování (Čapek 2008, s. 160). 

Jiný způsob odměn zmiňuje Matějček (2000, s. 109). Ten rozeznává čtyři druhy odměn: 

 Poskytnout něco milého. 

 Práce za odměnu. 

 Ocenění a pochvala. 

 Sliby. 

Každá z těchto odměn má jiný psychologický mechanismus. Znamená to, že je nemů-

žeme použít ve všech výchovných situacích. 

Odměny by měly být přiměřené věku dítěte a osobnosti. Malé dítě může rodič odměnit 

lízátkem, za to, že bylo u zubaře statečné, ale pro školáka by taková odměna nabyla nijak 

zvlášť zajímavá. V tomto případě platí zásada, že dítě s postupujícím věkem ztrácejí na účin-

nosti takové výchovné prostředky, které jsou vázány na nějaké tělesné pocity a nabývají 

na významu odměny duševního významu, jako jsou pochvala a ocenění. 
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Podle profesora Matějčka (2000 s. 109), primitivní výchovné prostředky vedou u dětí 

k primitivním reakcím a brzdí jejich osobnostní rozvoj. 

Mezi nejčastější chyby patří, že se rodič sám určuje, co je pro dítě nejlepší a z čeho má 

mít radost. Druhou chybou je, že se snaží vývoj dítěte urychlit a zahrnuje ho dárky, které 

nejsou přiměřené jeho věku a jsou vysoko nad jeho vývojovou úrovní (Matějček 2000, s. 109). 

Čapek (2008, s. 160) uvádí, že je nutné adekvátně dělit intenzitu odměn k hodnotě činů. 

Obecně platí, že pokud začneme s příliš silnými odměnami, nemáme pak další možnost 

je dále stupňovat. Dítě, které má všechno a po ničem netouží, lze jen těžko odměnit něčím, 

z čeho by mělo radost. Obyčejný dárek může chápat takové dítě, jako pod jeho úroveň. Tímto 

způsobem odměňování jsou děti ochuzeny o radost z obyčejných věcí a o možnost si něco přát 

a těšit se na to. 

Přehnané odměny zpravidla vychází z osobnosti vychovatele. Většinou to bývá ne-

zdravá zamilovanost do dítěte, nebo přílišná snaha dopřát mu vše, co rodičům nikdy dopřáno 

nebylo. Rodiče by si hlavně měli uvědomit, že pokud budou svoje děti zahrnovat nadměrnou 

chválou a odměnami, můžou dítě vychovat tak, že bude mít nad všemi pocit nadřazenosti. 

To není kvalitní základ do života (Matějček 2000, s. 109). 

8.1.3 Důslednost 

V používání odměn je nesmírně důležitá důslednost. Nedůsledné odměňování uvádí dí-

tě ve zmatek. Výchovné zásahy jsou podmíněny duševním stavem, společenskou rolí, ve které 

se vychovatel nachází. Drobných nedůsledností se určitě občas dopustí každý rodič a vychova-

tel. Neplynou z nich nijak významné problémy, ovšem v případech, kde k těmto nedůslednos-

tem dochází opakovaně, se situace značně komplikuje. 

K porušení důslednosti dochází nejčastěji v těchto případech: 

 První je při rozporu ve výchovném postupu dvou nebo více vychovatelů či dvou vý-

chovných prostředí (škola a rodina). 

  A druhý případ nastává tehdy, když je nedůsledný ve svém chování a postupu odmě-

ňování samotný vychovatel. 
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Velmi rizikové je, v tom případě, že je dítě od jednoho rodiče či vychovatele odměňo-

váno za to, co si u druhého nemůže vůbec dovolit (příkladem je odměňování dětí prarodiči 

a rodiči apod.). Neméně závažný je případ druhý. V tom selhává důslednost rodiče – vychova-

tele. Jedná se většinou o osoby s neurotickými povahovými rysy. Nepříjemné situace jsou 

pak takové, ve kterých se rodič – vychovatel nemůže ovládat, protože je pod vlivem alkoholu. 

Nejen, že alkoholik dává nedobrý osobní příklad a odpudivý obraz dětem, hlavně pak ale nad 

důsledností nemá žádnou kontrolu (Matějček 2000, s. 110). 

Rizikem odměn, které uvádí Kopřiva (2008, s. 286) patří i to, že potlačují tvořivost 

a zájem zabývat se věcmi do hloubky. Ve většině případů bývá součástí příslibu odměny i to, 

jak má daná práce vypadat. Když tuto informaci dítě zjistí, snaží se, aby jejich práce odpovída-

la dané představě. To má za následek to, že potlačí vlastní originální řešení, kreativitu. Nebo 

se bojí zeptat, na to, čemu nerozumí, protože by to znamenalo ohrožení získat odměnu. 

Rodič může výchovou, ve které dítě neustále odměňuje, vypěstovat doslova závislost 

na odměnách. Jako ostatní závislosti, tak i tato se vyznačuje tím, že je potřeba dávek neustále 

zvyšovat, aby přinesla požadovaný efekt. Pokud se taková závislost tímto stylem výchovy 

vypěstuje, nesmí rodiče při zadání úkolu překvapit otázka: „ A co za to?“ (Langmeier 2006, 

s. 344). 

8.2 Tresty 

Obdobně jako u odměn, také u trestů existuje řada definic. Matějček (2000, s. 26) vy-

světluje trest: Trest není to, co jsme si jako trest pro dítě vymysleli, ale to, co jako trest dítě 

přijímá. Onen nepříjemný, tísnivý, zahanbující, ponižující pocit, kterého bychom se chtěli 

co nejdříve zbavit a kterému bychom se chtěli rozhodně pro příště vyhnout. Dívá se na trest z 

pohledu individuality jedince a tvrdí, že je potřeba se řídit zásadou: „ každému trochu jinak.“ 

Průcha a kol. (2003, s. 252) definuje trest jako: Jednu z forem negativního motivačního 

působení na žáka ve škole i doma. Jde o záměrně navozený následek toho, že žák špatně splnil 

nebo nesplnil uložené požadavky. 

Trest je takové působení (rodičů, učitelů, vychovatelů, popřípadě sociální skupiny) spo-

jené s určitým chováním či jednáním vychovávaného, které vyjadřuje negativní společenské 
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hodnocení tohoto chování a jednání, nebo přináší vychovávanému omezení některých jeho 

potřeb, nelibost, popřípadě frustraci. Definice je od autorů Čápa a Mareše (2001, s. 253). 

Autor Čáp (1983, s. 298) uvádí definici trestu v širším slova smyslu: Trestem v širším 

významu je například to, když dítě nedbá varování a vypadne z postýlky, nebo se popálí o hor-

ký předmět. Pak znamená trest negativní zpevnění v procesu učení. 

Dle Langmeiera (2006, s. 250 – 251), je rozdělení funkce trestů na pozitivní a negativní. 

 K pozitivní funkci patří zejména to, že trest pomáhá pochopit dítěti co je nesprávné. 

Trest poměrně rychle potlačuje nežádoucí chování. To je důležité v nebezpečných situ-

acích: zabránit dítěti, aby vběhlo například do silnice, to je nutné učinit rychle a bez-

odkladně. Trest také může otřást pevně zakotveným nežádoucím chováním. Dítě 

to donutí, aby vyzkoušelo jiné formy chování. Vynechání trestu může sloužit jako od-

měna. 

 K negativním následkům (ty, které nejsou zamýšleny) patří i to, že vychovatel může 

trestem navodit silné emoční reakce (úzkost a strach). Trest sice může potlačit nežá-

doucí chování, ale bez spojení s odměnou se dítě nenaučí, jak se má správně chovat. 

Dalším důležitým negativním následkem, je to, že trest vede dítě k tomu, aby nebylo 

odhaleno, než aby zanechalo nežádoucí činnosti. Pokud je dítě trestáno často a silně, 

může se také stát, že se začne trestající osobě vyhýbat. Tím se narušuje dobrý vztah 

mezi dítětem a rodičem - vychovatelem. 

Časté tresty ztrácí na účinnosti. V některých případech se může stát trest dokonce od-

měnou (dítě, které je ve škole neustále napomínáno, přitahuje na sebe pozornost celé třídy, tak 

se mu dostává pozornost, kterou jiným způsobem získat nemůže a o kterou velmi stojí.) Silný 

fyzický trest, ale může dítěti způsobit zdravotní potíže. 

Průcha (2003, s. 145) uvádí: Trest má přinejmenším dvě funkce: informační (konstato-

vání nesprávnosti chování, postupu, výsledku) a motivační (navozuje u žáka motivační kon-

flikt, prožitek neúspěchu, frustrace). 

V neposlední řadě jak uvádí Langmeier (2006, s. 251) je tzv. „označování“ či „stigma-

tizace“. Děti, které jsou již od malička označovány za „špatné“, „zlobivé“ se mohou začít 

v budoucnosti podle tohoto „cejchování“ doopravdy špatným způsobem chovat. 
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8.2.1 Druhy trestů 

Čáp a Mareš (2001, s. 657) rozděluje trestání na psychické, fyzické a potrestání záka-

zem oblíbené činnosti a také prácí za trest. 

Langmeier (2006, s. 251) hovoří o pěti podobách trestu: 

 Tresty tělesné. 

 Okřiknutí a pokárání. 

 Pohrůžka. 

 Zákaz zajímavé činnosti. 

 Nezájem a ignorování dítěte. 

Jednotlivé druhy trestů podle Matějčka (2000, s. 32 – 38), který klasifikuje tyto druhy 

trestů: 

 Odepřít něco milého. 

 Práce za trest. 

 Ponížení a výtky. 

 Hrozby. 

 Posměšky a zahanbení. 

 Tělesné tresty. 

Podle Matějčka (2000, s. 104) se tresty nesmí přehánět. Jestliže začneme s příliš silný-

mi tresty, nemáme pak možnost je dále stupňovat a také nemůžeme dodržet předchozí zásadu. 

Pokud budou rodiče používat příliš silné tresty, povede to k tomu, že si děti na ně vytvoří ne-

zdravé postoje.  

Znamená to, že budou pasivní, apatické, nebo naopak vzdorovité a budou mít snahu 

se pomstít. Čím jsou děti starší, tím spíše dochází k možnosti, že budou vzdorovité se snahou 

se pomstít. Přehnané tresty totiž nezapadají do představy spravedlnosti, kterou si dítě v průbě-

hu vývoje vytváří a jsou chápány jako projev převahy, násilí a agresivity ze strany rodiče. Ro-

diče by v žádném případě neměli trestat děti v silném zápalu hněvu, v takovém případě totiž 

hrozí riziko, že trest přeženou. 
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8.2.2 Důslednost 

Trestání musí být a mělo by být důsledné. Dovedeme si totiž jistě představit, že musí 

být pro dítě velmi složité, když je jednou za totéž chování trestáno a podruhé odměněno. 

V takovém případě se dítěti velmi těžko rozhoduje, co je správné (Matějček 2000, s. 105). 

Na otázku kdy by mělo potrestání přijít, odpovídá Matějček, že okamžitě po provinění. 

To platí zejména u předškolních dětí. U starších dětí je možné k zvýšení účinnosti využít úz-

kostného prožitku, který přináší očekávání příští nepříjemnosti. Je to něco podobného, jakou 

u dospělých trestanců, kteří mají mezi odsouzením a provedením trestu určitou dobu, kdy 

si mohou všechno znovu promyslet a ujasnit si čím se vlastně provinili. Někdy se v rodinách 

tresty odkládají většinou z toho důvodu, že mají rodiče rozdělené role. Většinou je to otec, 

který vykonává trest. V takových případech musí dítě čekat na potrestání, do té doby, než při-

jde otec z práce. Toto ovšem není vhodné řešení, protože se otec dostává do vychovatelsky 

nevýhodné a slabé pozice. Trestá za něco, čeho nebyl svědkem. Ani matka není viděna v očích 

dítěte nejlépe, protože na dítě vlastně žaluje a to ji snižuje. 

Odložení trestu je pro dítě velmi náročné a často i velmi kruté. Je velmi na hraně za-

cházet s dětským strachem a úzkostí. Hrozí totiž, že si dítě nalezne nevhodnou ochranu proti 

úzkosti. Může se chránit vzdorem, nebo si hledá cesty úniku. Rodičům se zdá, že v době čeká-

ní na trest je dítě hodné a pokládají tedy svůj vychovatelský postup za prospěšný. Ve skuteč-

nosti je dítě však úzkostné a bojí se trestu, který má přijít. Spíše se jedná o napětí a strach než 

o poslušnost. 

(Matějček 2000, s. 105): Při trestání se nemá zapomínat na umění odpouštět. Odpouš-

tění není pro dítě odměnou, ale osvobození od napětí z očekávaného trestu. Pokud je dítěti 

trest odpuštěn, vzbuzuje to kladný cit k osvoboditeli. Ale pouze za předpokladu, že viník své 

viny lituje a trpí výčitkami svědomí. Kdyby byl viníkovi odpuštěn trest, který přijal jako ne-

spravedlivý, nenásledují tak příznivé důsledky. V tomto případě se jedná pouze o odvolání 

špatného rozsudku, po němž může zůstat ještě velká hořkost. Myslím, že je zcela jasné, 

že pokud vychovatel ve vykonávání trestu tzv. přestřelí, měl by se naučit odpustit si a omluvit 

se dítěti. 

Tresty ve výchově jsou za jistých podmínek opravdu nutné. Pokud jsou používány 

správně a s rozmyslem, působí výchovně pozitivně. I zastánci liberální výchovy uznávají při-
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nejmenším nutnost trestů s přirozenými následky. Pokud jsou ovšem tresty používány ne-

vhodně, např. příliš často, může to mít řadu negativních následků (Langmeier 2006, s. 256). 

Kopřiva a kol. (2008, s. 286) považuje tresty za rizikové pro zdravý duševní a tělesný 

vývoj dětí. Jakýkoliv trest je pro něj rizikem svojí podstatou. Největším nebezpečím, které 

tresty představují je přenášení mocenského modelu do dalších vztahů a vtahování dalších 

účastníků do hry: „ kdo z koho.“ 

Dlouhodobým trestáním se poškozuje oblast rozvoje vztahů osobnosti. Tyto negativní 

dopady se projevují na chování jedince. Výzkumy prokázaly, že výchova, jejíž pravidelnou 

součástí jsou tresty, zanechává stopy na osobnosti, které přetrvávají po celý život. 

Potrestané dítě, které cítí ponížení a křivdu, si ze situace odvodí nejspíš toto: 

Asi za mnou nestojí, když se ke mně takto chovají. Kdyby si mě vážili, nikdy by si to ke mně 

nedovolili. Tresty dávají rány naší sebeúctě. Člověk s nízkým sebevědomím si neváží sám 

sebe a obvykle ani druhých lidí. Jak uvádí Kopřiva (2008, s. 130 – 131), tím se ovšem otevírá 

cesta k tomu, že může sobě i druhým ubližovat. Pochopitelné však je i to, že k těm, kteří nám 

opakovaně působili duševní či tělesné příkoří, si nedokážeme udržet přátelský vztah a těmto 

lidem nedůvěřujeme. Narušení vztahů k těm, kteří dítě trestají, se ovšem může rozšířit 

i na další osoby. Jedná se pak o skutečné či domnělé spojence trestajícího. V extrémních pří-

padech to však mohou být celé skupiny lidí, například všichni dospělí. 

U dítěte, které má narušenou sebeúctu a vztahy se mohou objevovat typické projevy 

chování. 

Podle Kopřivy (2008 s. 131 – 132) jsou rozděleny na projevy pasivního a aktivního charakte-

ru. 

Mezi projevy pasivního charakteru patří: 

 Bojácné a ustrašené chování. 

 Pokles iniciativy, snížení intelektuální výkonnosti, vyhýbání se různým činnostem, 

aby nedošlo k chybě, za kterou by mohl přijít trest. 

 Únik do světa věcí, který je bezpečnější, než svět lidí, ale také k hrám a drogám. 



53 

 

 Objevuje se tendence lhát, svalovat vinu na druhé, nebo zatajovat skutečnosti, 

o kterých si dítě myslí, že povedou k jeho potrestání. 

Projevy aktivního charakteru jsou například: 

 Snaha zviditelnit se a strhnout na sebe zájem (dítě si tím říká o pozornost, které 

by ho přesvědčila o jeho hodnotě). 

 Tendence dělat problémy a naschvály (touha pomstít se za trest, nebo snaha „otesto-

vat“ dospělé až kam se dá zajít, než se vlastní trest dostaví). 

 Otevřené agresivní chování (touha ublížit a pomstít se). 

Langmeier (2006, s. 252) upozorňuje na to, že pokud budou rodiče své dítě přísně 

trestat, může se jejich jednání stát pro dítě vzorem agresivního chování. Odborníci označují 

tento jev jako tzv. „identifikaci s agresorem“. Každý rodič a vychovatel by měl mít na paměti, 

že základním úkolem výchovy je naučit děti dělat správné věci, proto, že pochopily, že tak je 

to správné, nikoliv proto, že se bojí trestu (Kopřiva 2008, s. 131 – 132). 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

9 Cíl empirické části a hypotézy šetření 

9.1 Cíl šetření diplomové práce 

Cílem diplomové práce je pomocí dotazníků pro rodiče předškolních děti zjistit, jaký 

výchovný styl v rodinách převládá, jaké preference mají rodiče v odměnách a trestech, kdo 

z rodičů trestá děti častěji, zda otec či matka. Zda rodiče preferují model výchovy stojící upro-

střed autoritativní a demokratickému modelu výchovy, kdy je podporován individuální rozvoj 

dítěte. Rodič vystupuje jako autorita ve smyslu zralejší a vyspělejší osoby, která dítěti posky-

tuje oporu, ochranu a potřebné rady a také určuje přesná pravidla a dodává dítěti pocit jistoty 

a bezpečí. Nebo liberální model výchovy, kdy je dětem dovoleno víc než ve výchovném stylu 

demokratickém. Anebo se spíše přiklánějí k liberální výchově, kde je dětem dovoleno vše. 

Jednotlivé hypotézy 

 Lze předpokládat, že nejčastější odměnou bude kladné hodnocení dítěte a dovolení 

mu činnosti, po které touží. 

 Lze přepokládat, že rodiče jako formu trestu volí zákaz oblíbené činnosti před fyzickým 

potrestáním. 

  Lze předpokládat, že rodiče preferují demokratický výchovný styl. 

Použité metody 

Použitý dotazník je nestandardizovaný. Byl sestaven z otevřených otázek, které byly 

zaměřeny na získání informací o názorech a postojích rodičů, či náhradních partnerů k výcho-

vě dítěte předškolního věku. Na předložené otázky odpovídali respondenti zvlášť. 

Získané informace jsou zpracovány do tabulek a vyjádřeny v grafech. Následná zjištění 

jsou popsána v komentáři k získaným údajům. 
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Dotazník obsahuje celkem 35 otázek. 28 otázek je možností výběru odpovědí z variant 

a, b, c, d., 5 otázek má možnost zvolit i jinou odpověď, 2 otázky jsou položeny tak, aby byla 

možnost výběru z více odpovědí. Dotazník je součástí přílohy diplomové práce. 

Výsledky jednotlivých odpovědí jsou zpracovány do grafů. Součástí grafů je vyhodno-

cení. 

9.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Respondenti dotazníkového šetření jsou rodiče dětí předškolního věku. Předpokládaná 

velikost vzorku: 200. Skupina respondentů byla heterogenní. Dle výsledku se dotazníkového 

šetření zúčastnilo: 130 matek, 18 otců a 11 náhradních partnerů. Součástí dotazníku byly 

i položky zjišťující věk, pohlaví, role v rodině (matka, otec, náhradní partner) a vzdělání. 

Při vyhodnocování odpovědí jsou skupiny rozděleny na matky, otce a náhradní partnery. 

Dotazník obdrželo celkem 200 respondentů, z nichž vyplněný odevzdalo 159. Návrat-

nost je 79,50 %. Lze se domnívat, že tato úspěšná návratnost a vysoké procento je odrazem 

ochoty a přátelských vztahů mezi pedagogy a rodiči na jednotlivých školkách.  

Výzkumný vzorek byl složen z rodičů dětí navštěvujících: 

 Mateřskou školu Štěpánka, Mladá Boleslav (50 respondentů), 

 Mateřskou školu Štěpánka, Čejetice, odloučené pracoviště, Mladá Boleslav (40 respon-

dentů), 

 Mateřskou školu Stonožka, Mladá Boleslav (30 respondentů), 

 Mateřskou školu Sahara, Mladá Boleslav (30 respondentů), 

 Mateřskou školu Pastelka, Mladá Boleslav (50 respondentů). 

Dotazníky byly předány třídním učitelkám příslušných mateřských škol a následně 

rozdány rodičům. Šetření probíhalo se souhlasem ředitelek, nebo vedoucích učitelek jmenova-

ných mateřských škol. 
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Tabulka 1 – Návratnost dotazníků 

Mateřská škola Počet rozdaných dotaz-

níků 
Počet vyplněných dotaz-

níků 
Návratnost v 

% 

Štěpánka 50 50 100 

Štěpánka Čejetice 40 35 87,5 

Stonožka 30 24 79,99 

Sahara 30 20 66,66 

Pastelka 50 30 60 

Nejvíce vyplněných dotazníků se vrátilo z Mateřské školy Štěpánka, Mateřské školy 

Štěpánka Čejetice a mateřské školy Stonožka. U ostatních mateřských školek je návratnost 

nízká. Lze se domnívat, že učitelky nedostatečně rodičům vysvětlily účel výzkumu a možná 

se na nízké návratnosti podílelo i to, že se autorka s rodiči osobně nezná. 
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10 Analýza dat a jejich interpretace 

Otázka č. 1: Jsem? 

 

 

Graf 1 – Věkové kategorie 

V grafu jsou uvedeny procentuální hodnoty vrácených dotazníků. 82 % matek dítěte 

předškolního věku, 11 % otců dítěte předškolního věku a 7 % náhradních partnerů bez specifi-

kace, zda jde o ženu či muže. 
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Tabulka 2 – Počty respondentů 

Matka Otec Náhradní partner 

130 18 11 

Otázka č. 2: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je? 

 

 

Graf 2 – Vzdělání respondentů 

Nejvyšší dosažené vzdělání je střední s maturitou, matek je 81 %, u otců 44 % a u ná-

hradních partnerů 36 %. Z výsledků vyplývá, že největší skupinu tvoří vzdělání s maturitou 

v počtu 117, což je 74 % respondentů. 
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Otázka č. 3: Spadáte do věkové kategorie? 

 

Graf 3 – Věkové kategorie 

Nejvíce zastoupená je věková kategorie matek 36 – 40 let, 61 % a u otců 67 %. U ná-

hradních partnerů se jedná o kategorii 31 – 35 let v 64 %. Největší skupinu tvoří respondenti 

věkové kategorie 36 – 40 let – 59 % v kategorii matky a otcové. 
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Otázka č. 4: Kolik času denně věnujete komunikaci s dítětem o tom, co prožilo, jak 

se mělo apod.? 

 

Graf 4 – Čas s dítětem 

85 % matek uvedlo půl hodiny a více, 67 % otců uvedlo 5 – 10 minut, náhradní partne-

ři v 73 % uvedli o víkendu, kdy je rodina pohromadě. Z grafu je patrné, že 138 respondentů 

se přiklání k tomu, že se svým dítětem tráví 5 – 10 minut denně. 36 respondentů uvádí, 

že se dětem věnují převážně o víkendu. 107 matek, což je více než uvádějí muži a náhradní 

partneři se dětem věnují půl hodiny a více. 
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Otázka č. 5: Odměny jsou užitečným prostředkem ve výchově, které posilují žádoucí 

chování a poslušnost dítěte. 

 

Graf 5 – Odměny 

V 74 % souhlasí matky, v 13 % spíše nesouhlasí. Otcové: v 6 % spíše souhlasí, v 44 % 

spíše nesouhlasí. Náhradní partneři ve 45 % souhlasí a v 18 % spíše nesouhlasí. S tímto tvrze-

ním souhlasí 102 respondentů, nejvíce matky v počtu 96 a náhradní partneři v počtu 5. Otcové 

se přiklánějí, spíše k odpovědi spíše souhlasím, v počtu 9. 
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Otázka č. 6: Souhlasíte s tím, že dítě by mělo být omezováno? 

 

Graf 6 – Omezování dítěte 

90 % matek souhlasí s omezováním dítěte, v 8 % si myslí, že ne. Otcové naopak 

v 28 % si myslí, že ne, že dítě potřebuje více volnosti a v 61 % nesouhlasili, uvedli, že nejdů-

ležitější je poslušnost dítěte. Náhradní partneři uvedli v 64 %, že je nejdůležitější poslušnost 

a v 28 % uvedli odpověď, že dítě potřebuje více volnosti. Jednoznačně s tímto tvrzením sou-

hlasí 117 matek, naproti tomu 11 otců nesouhlasí a přiklánějí se k názoru, že nejdůležitější 

je poslušnost dítěte. Stejné odpovědí v počtu 7 respondentů volili náhradní partneři. 
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Otázka č. 7: Vaše dítě má jasně stanovený režim dne? (v kolik hodin chodí spát, kolik 

hodin a kdy si hraje, sleduje TV apod.). 

 

Graf 7 – Režim dne 

V 55 % matky uvedly, že v rodině mají vyjímky, v 25 % uvedly, že režim dodržují. Ot-

cové v 61 % uvedli stejně jako matky, že mají vyjímky. V 11% otcové, že režim dodržují 

a v 28 %, že režim přizpůsobují potřebám dítěte. Náhradní partneři se přikláněli k odpovědím: 

45 % mají v rodině vyjímky, v 27 % přizpůsobují režim potřebám dítěte. Většina respondentů 

v počtu: 72 matek, 11 otců a 5 náhradních partnerů uvádí, že v režimových opatřeních mají 

vyjímky. Režim dodržují v počtu 33 – matky a ve dvou případech otcové. Náhradní partneři 

se spíše přiklánějí k odpovědi, že režim přizpůsobují potřebám dítěte. 
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Otázka č. 8: Myslíte si, že rodič má mít u dítěte respekt? 

 

Graf 8 – Rodič a respekt 

88 respondentů, z toho 73 matek, 10 otců a 5 náhradních partnerů se přiklání k názoru, 

že dítě potřebuje ohleduplnost a vzájemný respekt. Odpověď ano, rodič vždy by měl mít 

u dítěte respekt, volilo 31 matek, 4 otcové a 1 náhradní partner. K názoru, že dítě nemá mít 

k rodiči respekt, volilo 36 respondentů v počtu: 31 matek, 4 otců a 1 náhradní partner. 
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Otázka č. 9: Respektujete názory svého dítěte? 

 

Graf 9 – Respekt k názorům dítěte 

94 % matek uvedlo, že podle konkrétní situace, v 6 % ano, vždy bez vyjímky. Otcové 

uvedli v 72 % také dle konkrétní situace. V 11 % otcové uvedli ne, dospělí vědí všechno líp. 

82 % náhradních partnerů se také rozhodují dle konkrétní situace. Názory dítěte respektuje 

podle konkrétní situace 144 respondentů. V 6 případech matky odpověděly, že ano, bez vy-

jímky a tak odpovědělo také 11 otců. V 17 případech u otců a náhradních partnerů se objevila 

odpověď směřující k autoritativnímu stylu výchovy. 
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Otázka č. 10: Dokážete autoritativně ukončit diskuzi s Vaším dítětem? 

 

Graf 10 – Diskuze s dítětem 

85 % matek uvedlo, že vedou diskuze, snaží se dítěti vše vysvětlit, v 5 % zastávají ná-

zor, že s malým dítětem by se diskutovat nemělo. Otcové stejně jako matky nejvíce, v 78 % 

uvádějí, že dítěti vysvětlují, ale v 17 % uvedli, že vedou nekonečné diskuze. Náhradní partneři 

v 82 % uvedli, že dítěti vysvětlují a v 9 %, že by se s malým dítětem diskutovat nemělo. Nej-

větší skupina, v počtu 134 respondentů tvrdí, že dítěti je vše vysvětlováno a v rodině se vedou 

diskuze. V 15 případech respondenti uvádějí odpověď, že s dítětem by se diskutovat nemělo, 

což opět vykazuje známky autoritativního stylu výchovy. K vedení nekonečných diskuzí 

se přiklání 10 respondentů. 
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Otázka č. 11: Pochválíte dítě za všechno, co vykonalo (např. omalovánka ve školce, na-

malovaný obrázek? 

 

Graf 11 – Chválení dětí 

Matky v 74 % chválí vždy, je to podle nich motivace pro dítě, ve 26 % hodnotí. Otcové 

v 61 % chválí vždy, v 22 % občas chválí a v 17 % chválí spravedlivě. Náhradní partneři 

v 82 % chválí vždy, v 18 % chválí spravedlivě. Otázka byla zaměřena na zjištění názoru 

na chválení dětí i za malé výkony. 116 respondentů chválí dítě, protože se domnívají, 

že je to pro dítě motivace. 39 respondentů chválí spravedlivě, vyhodnocují a k názoru, že dítě 

je občas chváleno, se přiklání pouze 4 otcové. 
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Otázka č. 12: Máte někdy problémy v náročnějších situacích jako je např. nakupování 

s dítětem, cestování autobusem s dítětem, hádka sourozenců? 

 

Graf 12 – Náročné situace 

Matky uvedly, že si nevědí někdy rady, v 65 %, ve 20 % si vědí rady vždy v náročněj-

ších situacích a v 15 % uvedly, že problémy nemají. Otcové v 67 % přiznávají, že si někdy 

nevědí rady, v 33 % potíže nemají. Náhradní partneři v 73 % také přiznávají problémy, v 9 % 

uvádějí že mají někdy problémy. Rodiče i náhradní partneři se v počtu 105 přiznávají, 

že si v náročnějších situacích někdy nevědí rady. 28 respondentů v náročnějších situacích pro-

blémy nemá. 
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Otázka č. 13: Má Vaše dítě v domácnosti nějaké povinnosti? (např. zaléván květin, po-

moc s nádobím, prostíráním apod.) 

 

Graf 13 – Povinnosti 

V 75 % matky uvádějí, že dítě má povinnosti jen o víkendech, v 5 % nemají povinnos-

ti, v 15 % dítěti matka pomáhá. Otcové v 39 % uvádějí, že je dítě na povinnosti ještě malé, 

v 61 % udávají povinnosti o víkendu. Náhradní partneři v 55 % uvedli, že jen o víkendech – 

nepravidelně, a v 36 % uvedli, že se přiklánějí, k názoru, že dítě je ještě malé. V 114 případech 

se rodiče a náhradní partneři přiklánějí k názoru, že dítě má doma drobné povinnosti pouze 

o víkendu. 31 rodičů a náhradních partnerů se domnívá, že dítě je na povinnosti ještě malé. 

Pravidelně mají povinnosti děti v 8 případech. 
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Otázka č. 14: Tresty jsou v určitých situacích vhodným výchovným prostředkem a vedou 

k žádoucím projevům chování a k poslušnosti. 

 

Graf 14 – Tresty ve výchově 

Matky v 21 % spíše nesouhlasí, v 15 % souhlasí, ve 21 % spíše nesouhlasí. Otcové 

v 39 % souhlasí, v 61 % spíše souhlasí. Náhradní partneři v 82 % souhlasí a v 18 % spíše sou-

hlasí. K vhodnému výchovnému prostředku, jakým je trest, se přiklání 35 respondentů, 

v nejvíce případech otcové v počtu 7. Matky s tímto tvrzením spíše nesouhlasí v počtu 27. 
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Otázka č. 15: Dítě u nás v rodině víc trestá? 

 

Graf 15 – Vykonavatel trestu 

Matky v 61 % uvedly samy sebe, v 16 % uvedly, že více trestá otec, 17 % uvedlo, že 

se střídají a ve 2 % uvedly, že dítě nikdy netrestají. Otcové ve 44 % uvedly matku, sebe ve 22 

% a střídavě trestají ve 33 %. Náhradní partneři v 73 % uvedli matku, v 9 % otce a 0 % trestá 

jednou otec, jindy matka. Jako vykonavatele trestu respondenti uvedli v 95 případech matku, 

otcové jsou jako vykonavatelé trestu v počtu 36. V 28 odpovědích je uvedeno, že se matka 

a otec střídají, protože jsou rodiče domluveni. 
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Otázka č. 16: Výchova založená spíše na odměnách je efektivnější než výchova, která 

využívá převážně trestů. 

 

Graf 16 – Tresty 

Spíše souhlasí matky v 55 %, nesouhlasí ve 23 %, plně souhlasí matky v 19 %, ve 2% 

spíše nesouhlasí. Otcové uvedli: 33 % spíše souhlasí, 33 % nesouhlasí, 28 % spíše nesouhlasí, 

6 % otců souhlasí. Náhradní partneři v 18 % případech nesouhlasí. S tvrzením spíše souhlasí, 

největší skupina respondentů v počtu 82 %. Výchova založená na odměnách je preferována 

před využíváním trestů v počtu 255 respondentů. V této skupině odpovědí není ani jedna od-

pověď od náhradního partnera. 
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Otázka č. 17: Myslím si, že pokud jsou ve výchově dítěte zavedeny tresty, pomáhá  

 k to k lepší a kvalitnější výchově. 

 

Graf 17 – Názory na tresty ve výchově 

V 77 % s tímto tvrzení matky nesouhlasí, v 17 % souhlasí. 6 % v jiné variantě odpově-

di uvedly, že je důležitá vyváženost mezi odměnou a trestem. Otcové jsou toho názoru, 

že v 77 % souhlasí a ve 28 % uvádějí v jiné variantě stejný názor jako matky. Náhradní partne-

ři v 82 % souhlasí a nesouhlasí v 18 %. 

S tím, že pokud jsou ve výchově zavedeny tresty a vede to tak ke kvalitnější výchově 

nesouhlasí 100 matek, otcové se spíše přiklánějí k názoru, že tresty vedou ke kvalitnější vý-

chově, v počtu 13. Stejný názor mají i náhradní partneři. 
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Otázka č. 18: Odměny a tresty přispívají k vytváření trvalých postojů dítěte k zásadám 

a normám. 

 

Graf 18 – Odměny a tresty 

V 68 % matky uvádějí, že souhlasí, spíše nesouhlasí v 27 %. V 5 % spíše souhlasí. Ot-

cové v 89 % souhlasí a stejně v 6 % spíše souhlasí i spíše nesouhlasí. Náhradní partneři 

v 91 % souhlasí s tímto tvrzením a v 9 % spíše nesouhlasí. S tvrzením, že oměny a tresty při-

spívají k trvalým hodnotám u dětí, souhlasí 115 respondentů. Otcové jednoznačně preferují 

odpověď ano, odměny a tresty upevňují hodnotový systém dítěte. 
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Otázka č. 19: Já sama / sám jsem byl/a spíše v dětství. 

 

Graf 19 – Zkušenost z dětství 

Trestána v dětství uvedlo 28 % matek, 39 % bylo odměňováno, ve 2 % matky uvedly, 

že to bylo vyvážené. Otcové v 11 % byli trestáni, v 61 % odměňováni, v 28 % uvedli vyváže-

nost. 73 % náhradních partnerů bylo v dětství trestáno, 9 % odměňováno a 18 % se kloní 

k variantě obojí – odměňován i trestán. 47 respondentů bylo v dětství trestáno, což je méně 

než odpovědi, že byly odměňovány. Takhle odpověď se vyskytuje v 102 případech. Vyváže-

nost mezi odměnou a trestem uvádí 10 respondentů. 
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Otázka č. 20: Přílišná chvála a odměňování vede k tomu, že se dítě cítí nadřazené. 

 

Graf 20 – Chvála a odměňování 

69 % procent matek s tímto tvrzením spíše nesouhlasí, 12 % nesouhlasí, 11 % spíše 

souhlasí a 8 % souhlasí. Otcové v 22 % s tímto tvrzením spíše souhlasí, ve 44 % souhlasí, 

v 11 % nesouhlasí a v 17 % spíše nesouhlasí. Náhradní partneři se v 82 % přiklánějí k varian-

tě, spíše nesouhlasí, a v 18 % souhlasí. S tím, že se při přílišné chvále a odměňování cítí dítě 

nadřazené, spíše nesouhlasí 102 respondenti, převážně náhradní partneři a matky. Otcové 

v 8 případech souhlasí a ve 4 případech spíše souhlasí. Matky se převážně přikláněnějí k názo-

ru, že s tímto tvrzením spíše nesouhlasí. 
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Otázka č. 21: Příliš časté odměny, pochvaly a dárky za odměnu mohou dítěti zevšednit. 

 

Graf 21 – Odměny a pochvaly ve výchově 

V 52 % matky spíše souhlasí, 21 % matek souhlasí. Nesouhlasí 22 % matek a spíše ne-

souhlasí 5 %. Spíše souhlasí 39 % otců, 28 % souhlasí, 11  spíše nesouhlasí a 22 % nesouhlasí. 

U náhradních partnerů spíše souhlasí 82 %. 

Rodiče s tímto tvrzením spíše souhlasí a přiklánějí se k názoru, že dítěti časté odměny 

mohou zevšednit, v počtu 84. Že dítěti mohou odměny a dárky zevšednit, pokud jsou časté, 

souhlasí jen 33 respondentů. 10 respondentů s tímto tvrzením spíše nesouhlasí, ale v počtu 

32 se respondenti přiklánějí k tomu, že toto tvrzení není pravdivé 
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Otázka č. 22: Někdy se mi stává, že svému dítěti slíbím odměnu, kterou mu pak nemohu 

poskytnout a svůj slib nedodržím. 

 

Graf 22 – Splnění slibů 

S tímto tvrzením spíše nesouhlasí 38 %, 48 % nesouhlasí, 11 % spíše souhlasí 

a 2 % souhlasí – uvedly matky. Spíše nesouhlasí 33 % otců, 17 % souhlasí, spíše souhlasí 

28 % a nesouhlasí 22 %. Náhradní partneři v 64 % spíše souhlasí. V 9 % souhlasí a také spíše 

nesouhlasí, v 9 % náhradní partneři s tímto tvrzením nesouhlasí. K nedůslednosti ve výchově 

se přiznávají pouze 3 matky a 3 otcové. Nejvíce odpovědí se vyskytuje u odpovědi, že s tímto 

tvrzením spíše nesouhlasí. 
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Otázka č. 23: Při odměňování často zvažuji, zda je zvolená odměna přiměřená věku, 

charakteru činu, za které mám dítě odměnit a osobnosti dítěte. 

 

Graf 23 – Přiměřenost odměn 

71 % matek souhlasí, 17 % spíše souhlasí a 12 % spíše nesouhlasí. Otcové uvedli 

v 61 %, že s tímto tvrzením souhlasí, v 22 % spíše souhlasí a v 17 % spíše nesouhlasí. Ná-

hradní partneři v 82 % uvedli, že souhlasí. Jednoznačně 112 respondentů zvažuje přiměřenost 

a vhodnost odměny pro dítě vzhledem k věku dítěte. 
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Otázka č. 24 a 25: Při trestání zvažuji, zda je zvolený trest přiměřený provinění dítěte, 

jeho věku a osobnosti. 

 

Graf 24 – Trest a věk dítěte 

63 % matek souhlasí, 12 % spíše souhlasí, ve23 % matky uvádějí, že spíše nesouhlasí 

a ve 2 % nesouhlasí. Otcové v 61 % souhlasí, v 39 % souhlasí spíše. U náhradních partnerů 

vyšly tyto hodnoty: 73 % spíše souhlasí a spíše souhlasí 18 % a v 9 % nesouhlasí. Z grafu vy-

plývá, že rodiče při trestání dítěte zvažují, zda je trest přiměřený věku a provinění dítěte. Pou-

ze 2 matky uvedly, že s tímto postupem ve výchově nesouhlasí. 
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Graf 25 – Přiměřenost trestů 

Matky v 55 % souhlasí s tím, že trest by měl být přiměřený k věku dítetě.otcové v 78 % sou-

hlasí také. V 82 % spíše souhlasí náhradní partneři. Jen minimální procento respondentů s tím-

to tvrzením nesouhlasí. 
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Otázka č. 26: Je vhodné nechat určité mezidobí mezi vyslovením a provedením trestu 

a dítě předškolního věku netrestat ihned po provinění? 

 

Graf 26 – Období mezi skutkem a trestem 

Jednoznačně se rodiče přiklánějí k názoru, že s tímto tvrzení nesouhlasí, to znamená, 

že nesouhlasí s tím, že by mělo mezi skutkem a trestem nastat mezidobí.v počtu 81 responden-

tů. S tím, aby mezidobí nastalo, souhlasí pouze 1 matka a spíše souhlasí 69 matek. Z toho vy-

plývá, že rodiče mezidobí mezi proviněním a trestem ve výchově nepoužívají. 
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Otázka č. 27: Pokud své dítě potrestám, následně svého trestu lituji a dítě utěšuji. 

 

Graf 27 - Situace po trestu 

Spíše nesouhlasí 70 % matek, 29 % souhlasí, 1 % spíše souhlasí. 94 % otců nesouhlasí 

a 6 % souhlasí. 55 % náhradních partnerů souhlasí, 18 % náhradních partnerů spíše nesouhlasí 

a v 18 % nesouhlasí. Matky v počtu 91 s tímto tvrzením spíše nesouhlasí, jednoznačně otcové 

v 94 případech se dítěti neomlouvají a neutěšují ho. 38 matek přiznává, že dítě utěšují a litují 

svého trestu, který pronesly směrem k dítěti. 
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Otázka č. 28: Někdy mívám pocit, že dítě si z trestu „nic nedělá“. 

 

Graf 28 – Pocity trestaných dětí 

Spíše souhlasí 50 % matek a 47 % souhlasí. Jen ve 2 % uvedly, že spíše nesouhlasí 

a 1 % matek nesouhlasí. Otcové odpovídali: 78 % spíše souhlasí, 6 % spíše nesouhlasí, 11 % 

nesouhlasí, jen v 6 % otcové souhlasí. Spíše souhlasí 64 % náhradních partnerů, 18 % spíše 

nesouhlasí, 9 % nesouhlasí a 9 % souhlasí. Z grafu vyplývá, že rodiče se přiklánějí k názoru, 

že dítě si většinou z trestu nic nedělá, ať už se jedná o odpovědi, že souhlasí či spíše souhlasí. 
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Otázka č. 29: Abych nemusel/a své dítě opravdu potrestat, stává se, že mu trestem pouze 

pohrozím, abych zabránil/a jeho nežádoucímu chování. 

 

Graf 29 – Pohrození trestem 

Souhlasí 77 % matek, v 16 % spíše souhlasí, 6 % matek spíše nesouhlasí a 1 % nesou-

hlasí. V poznámce v dotazníku u této otázky uvedla jedna matka, že ví, že by to dělat neměla, 

ale neustále to opakuje. Naproti tomu otcové souhlasí ve 39 %, spíše souhlasí ve 28 %, nesou-

hlasí ve 22 % a v 11 % spíše nesouhlasí. Náhradní partneři uvedli: 73 % souhlasí, 18 % spíše 

souhlasí. Aby nebylo dítě trestáno a bylo mu pouze trestem pohrozeno v počtu 115 responden-

tů, spíše s tímto tvrzením souhlasí 28 respondentů. Z odpovědí vyplývá, že rodiče nejčastěji 

trestem pouze hrozí, než, aby použili ve výchově trest. 
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Otázka č. 30: Své dítě někdy trestám v rozčilení, v afektu. 

 

Graf 30 – Trestání v afektu 

Matky v 48 % spíše souhlasí, že trestají v afektu, 25 % souhlasí, 18 % spíše nesouhlasí 

a 9 % nesouhlasí s tím, že dítě trestá v afektu. 61 % otců spíše souhlasí, v 28 % spíše nesou-

hlasí a 11 % otců uvedlo, že nesouhlasí. U náhradních partnerů byly získány tyto hodnoty: 

64 % spíše souhlasí, 18 % nesouhlasí, 9 % souhlasí i spíše nesouhlasí. S tím, že rodič jedná 

někdy v afektu, spíše souhlasí převážná část respondentů. Více se k této variantě hlásí matky. 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

A) Souhlasím B) Spíše 
souhlasím 

C) Spíše 
nesouhlasím 

D) Nesouhlasím 

Matka 25 48 18 9 

Otec 0 61 28 11 

Náhradní partner 9 64 9 18 

Trestání v afektu 



87 

 

Otázka č. 31: Jaká z následujících forem odměn je ve výchově dítěte předškolního věku 

podle Vašeho názoru obecně nejúčinnější (nejvíce podporuje a upevňuje žádoucí chování 

a vede k dodržování norem)? 

 

Graf 31 – Druhy odměn 

Psychické odměny – pochvala, uznání, kladné hodnocení: 41 % matek, 50 % otců a 64 

% náhradních partnerů. Fyzické odměny (pohlazení, pusa): 15 % matek, 0 % otců a 9 % ná-

hradních partnerů. Hmotné odměny: 24 % matek, 22 % otců a 9 % náhradních partnerů. Od-

měny formou umožnění činnosti:20 % matek, 28 % otců a 27 % náhradních partnerů. 

Byla stanovena hypotéza, která tímto grafem byla částečně potvrzena. Pochvalu jako 

kladné hodnocení dítěte volí 53 matek, 9 otců a 7 náhradních partnerů. Matky tedy preferují 

psychické odměny stejně jako otcové a náhradní partneři. 
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Otázka č. 32: Jakou z následujících forem trestů děti předškolního věku podle Vašeho 

názoru obecně nejhůře snášejí? 

 

Graf 32 – Snášenlivost trestů 

Fyzické tresty: 7 % matek, 11 % otců a 9 % náhradních partnerů. Psychické tresty: 

67 % matek, 50 % otců a 18 % náhradních partnerů. Tresty hmotné povahy: 1 % matek, 39 % 

otců a 9 % náhradních partnerů. Tresty formou zákazu volí: 25 % matek, 0 % otců a 64 % ná-

hradních partnerů. 

Graf dává odpověď, že matky v 67 % používají psychické tresty a fyzické v 7 %. Pre-

ferují tedy psychické tresty stejně jako otcové, kteří v 50 % se k tomuto názoru přiklánějí. 
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Otázka č. 33: Jaký je Váš názor na tělesné tresty? 

 

Graf 33 – Názor na tělesné tresty 

Ve výchově jsou nezbytné pro 3 % matek, 56 % otců a 82 % náhradních partnerů. Na-

opak nepřípustné jsou pro 29 % matek a 9 % náhradních partnerů, 0 % otců. Do určité míry 

jsou přípustné pro:65 % matek, 44 % otců a 9 % náhradních partnerů. Jiný názor nikdo z re-

spondentů neměl. Pro 23 respondentů je trest ve výchově nezbytný. Matky spíše preferují od-

pověď, ve 38 případech, že trest je ve výchově nepřípustný a v 84 % ho připouštějí jen do urči-

té míry v lehké formě. Z toho vyplývá, že matky se přiklánějí k názoru, že tělesný trest v lehké 

formě je ve výchově přípustný, naopak 38 % matek tělesný trest ve výchově vidí jako nepřija-

telný. 
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Otázka č. 34: K odměňování svého dítěte předškolního věku osobně z těchto konkrétních 

odměn používám: 

 

Graf 34 – Odměny – matky 

100 100 

11 

0 

100 100 100 

43 

100 

48 
56 

5 
0 

Matka 



91 

 

 

Graf 35 – Odměny – otcové 
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Graf 36 – Odměny – náhradní partner 
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Otázka č. 35: K potrestání svého dítěte předškolního věku osobně z těchto konkrétních 

trestů používám: 

 

Graf 37 – Tresty – matky 

 

 

Graf 38 – Tresty – otcové 
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Graf 39 – Tresty – náhradní partner 

10.1 Shrnutí dat a ověření hypotéz 

Cílem analýzy dotazníků bylo zjistit potrvdit či vyvrátit hypotézy. 

 1. Lze předpokládat, že nejčastější odměnou bude kladné hodnocení dítěte a dovolení 

mu činnosti, po které touží. 

Matky preferují v 100 % pochvalu, povzbuzení, kladné hodnocení, vyhovění v činnos-

ti, po které dítě touží, společný výlet. Otcové preferují v 100 % pochvalu a kladné hodnocení 

dítěte. Náhradní partneři v 100 % preferují pochvalu, povzbuzení a kladné hodnocení. 

Hypotéza se potvrdila u matek dětí předškolního věku, které kladné hodnocení a vyho-

vění činnosti, po které dítě touží, preferují. Otcové a náhradní partneři preferují kladné hodno-

cení. 

 2. Lze přepokládat, že rodiče jako formu trestu volí zákaz oblíbené činnosti před fyzic-

kým potrestáním. 

Hypotéza se nepotvrdila, protože matky zákaz oblíbené činnosti preferují pouze 

ve 3 %, otcové ve 49 % a náhradní partneři v 0 %. Matky v počtu 77 preferují výtky, vysvět-

lování a výhružky, že příště to bude mnohem horší. Otcové preferují odepření oblíbené čin-
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nosti a negativní hodnocení v 70 %. Náhradní partneři v počtu 13 volí pokárání a negativní 

hodnocení. Matky nejvíce v trestech používají pokárání v 99 %. 100 % otců preferuje pokárání 

a náhradní partneři v 91 %. 
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Tabulka 3 – Druhy trestů 

Odpověď Matka Otec Náhradní 

partner 

Fyzické tresty (naplácá-

ní, pohlavek, výprask) 
7,00 % 11,00 % 9,00 % 

Psychické tresty (po-

kárání, zahanbení, 

hrozby, výčitky) 

67,00 % 50,00 % 18,00 % 

Tresty hmotné povahy 

(zabavení věci, odepření 

věci) 

1,00 % 39,00 % 9,00 % 

Zákaz činnosti (odepření 

zážitku, zákaz tv, pc) 
25,00 % 0,00 % 64,00 % 

Rodiče – matky a otcové ve výchově využívají psychické tresty, jako jsou pokárání, 

zahanbení, hrozby a výtky. K fyzickým trestům se přiklání pouze malé procento matek a 39 % 

otců. Náhradní partneři preferují jako trest, zákaz oblíbené činnosti. 
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 3. Lze předpokládat, že rodiče preferují demokratický výchovný styl. 

Odměny jsou užitečným prostředkem ve výchově, posilují žádoucí chování, poslušnost dítěte: 

Tabulka 4 – Odměny ve výchově 

Odpověď Matka Otec Náhradní partner 

Souhlasím 74,00 % 6,00 % 45,00 % 

Spíše souhlasím 9,00 % 50,00 % 36,00 % 

Spíše nesouhlasím 13,00 % 44,00 % 18,00 % 

Nesouhlasím 4,00 % 0,00 % 0,00 % 

Souhlasíte s tím, že by dítě mělo být omezováno? 

Tabulka 5 – Omezování dítěte 

Odpověď Matka Otec Náhradní partner 

Ano 90,00 % 11,00 % 9,00 % 

Ne, myslím, že dítě 

potřebuje volnost 
8,00 % 28,00 % 27,00 % 

Nesouhlasím, nejdůle-

žitější je poslušnost 
2,00 % 61,00 % 64,00 % 
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Má Vaše dítě stanovený režim dne? (V kolik chodí spát, kdy si hraje, sleduje TV, hry na PC 

apod.) 

Tabulka 6 – Dodržování režimu 

Odpověď Matka Otec Náhradní 

partner 

Ano, vždycky 25,00 % 11,00 % 9,00 % 

Máme vyjímky 55,00 % 61,00 % 45,00 % 

Režim přizpůsobujeme 

potřebám dítěte 
18,00 % 28,00 % 27,00 % 

Ne 2,00 % 0,00 % 18,00 % 

Myslíte si, že rodič má mít u dítěte respekt? 

Tabulka 7 – Rodič a respekt 

Odpověď Matka Otec Náhradní 

partner 

Ano, vždycky 31,00 % 22,00 % 23,00 % 

Dítě potřebuje ohledupl-

nost a vzájemný respekt 
73,00 % 56,00 % 45,00 % 

Ne 23,00 % 33,00 % 27,00 % 

Hypotéza se potvrdila, protože rodiče preferují z výše uvedených tabulek demokratický 

styl výchovy. Matky v 31 % uvedly, že dítě potřebuje vzájemný respekt a otcové se k tomuto 

názoru přiklonili v 22 %. 

Naproti tomu se v 60 % pouze u otců a náhradních partnerů objevují prvky autoritativ-

ního stylu výchovy, protože volili odpověď, že nejdůležitější je poslušnost dítěte. Závěrem 

lze konstatovat, že z celkového počtu 159 respondentů se k demokratickému stylu výchovy 

přiklání 120 respondentů a k autoritativnímu stylu výchovy 20 respondentů. 
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10.2 Navrhovaná opatření 

S vývojem společnosti se vyvíjí i trendy ve výchově dětí, navíc se názory liší v rámci 

každé zemi, každé komunitě. Univerzální recept na výchovu neexistuje, existují však osvědče-

né metody, které se dají individuálně uplatnit na každé dítě. Mnoho filozofů, psychologů 

a pedagogů sepsalo mnoho teorií o výchově dítěte. 

Dr. Prekopová (1993, s. 21) například ve své knize uvádí: Výchova znamená investovat 

bez ohledu na cíl a přínos. Je to láska bez podmínek. Znamená to, že jsme plně k dispozici, 

aniž bychom se vzdali sebe. Výchova znamená respektovat odlišnou cestu dítěte, ale zahrnuje 

také to, že start na tuto cestu pojistíme vlastním PŘÍKLADEM. Dítě je v prvních sedmi letech 

zvlášť otevřené pro napodobování vzoru, protože v tomto věku neustále a intenzivně vnímá. 

Uchopením se snaží pochopit. Vnímá všechno, co je cítit, vidět a slyšet. Proto celou svou by-

tostí touží po pravdivém vzoru. Všemi smysly do sebe vstřebává příklad z okolí. Příklad zmůže 

víc než celá výchova. Každodenně se k tomu nabízí mnoho příležitostí. Dítě jen musí mít na 

očích vzor. Jestliže je to matka nebo otec, bude se dítě určitým způsobem chovat jako matka 

nebo otec. 
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Desatero pro rodiče vyplývající praxe: 

1. Dítě nerozmazlovat – dítě ví, že by nemělo dostat všechno, jen rodiče zkouší. 

2. Nekupovat dítěti vše, na co si ukáže – nenaučí se hodnotám a nenaučí se na „něco“ těšit. 

3. Být pevní a přísní – dítě se pak cítí bezpečněji. 

4. Nedělat z dítěte menšího než je – dítě je pak nejisté a zmatené. 

5. Nekritizovat a neřešit problémy na veřejnosti –  je lépe to probrat v klidu v soukromí. 

6.  Nechránit dítě před všemi následky jeho jednání – dítě se potřebuje naučit poučit se z chyb. 

7. Nedávat ukvapené sliby – pokud se slib nedodrží, je dítě zmatené. 

8. Nebýt nedůsledný – dítě pak světu nerozumí, mate ho to. 

9. Nesnažit se dítěti namluvit, že rodič je bezchybný a dokonalý – pro dítě, je pak šok, když 

zjistí, že tomu tak není. 

10. Nemyslet si, že je pod rodičovskou důstojnost se omluvit – dítě pochopí a upevní se tím 

vztah. 

Doporučená literatura pro rodiče: 

MATĚJČEK, Zdeněk. 1994. Co děti nejvíce potřebují. 1. vyd. Praha: Portál.  

ISBN 80-7178-006-5. 

MATĚJČEK, Zdeněk. 2000.  Co, kdy a jak ve výchově dětí. 3. vyd. Praha: Portál. 

MATĚJČEK, Zdeněk. 2000.  Po dobrém, nebo po zlém? 5. vyd. Praha: Portál.  

ISBN 80-7178-486-9. 

PREKOPOVÁ, Jiřina, SCHWEIZEROVÁ Christel. 1994. Neklidné dítě. 1.vyd. Praha: Portál. 

ISBN 80-7178-019-7. 

PREKOPOVÁ, Jiřina. 2007. Malý tyran. 5.vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-271-3. 
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Zajímavé internetové odkazy pro rodiče: 

http://spunt.centrum.cz/predskolaci/vychova-vzdelani/2009/5/26/clanky/nase-deti-dil-1/ 

http://www.rodina.cz/rubrika/rodice_znalosti 

http://www.lirtaps.cz/publikace/soc_deloha.htm 

  

http://www.rodina.cz/rubrika/rodice_znalosti
http://www.lirtaps.cz/publikace/soc_deloha.htm
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11 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjištění, co rodiče ve výchově preferují. Jaké odměny, ja-

ké tresty a názory na ně. Výzkumná metoda, která byla k výzkumu použita, byl dotazník, který 

byl předán rodičům v Mateřských školách v Mladé Boleslavi a Čejeticích. 

Diplomová práce byla zaměřena na výchovné odměny a tresty, které představují jedny 

z nejužívanějších výchovných prostředků. Středem zájmu se stala konkrétně výchova dítěte 

předškolního věku prostřednictvím odměn a trestů v rodině. Zacílení diplomové práce směrem 

k rodinné výchově dítěte v předškolním věku bylo především ovlivněno skutečností, že vývo-

jovou etapu od tří do šesti let autorka považuje za velmi důležitou a zásadní fázi dětství: 

v té době dochází k intenzivnímu ovlivňování vývoje a formování osobnosti dítěte v největší 

míře právě prostřednictvím výchovného působení rodiny. Součástí tohoto výchovného půso-

bení jsou často klíčové odměny, které posilují pozitivní stránky chování dítěte a tresty, které 

eliminují ty negativní. Odměňování a trestání však nemusí mít za každých okolností žádoucí 

účinky, zejména v případě, kdy je nepřiměřené, neobjektivní, dítěti nesrozumitelné nebo nedů-

sledné! Jak ukázala získaná data, rodiče dětí předškolního věku spatřují v odměnách i trestech 

účinný výchovný prostředek. Ten vede k posilování vztahu rodič – dítě. Bylo zjištěno, že nej-

více užívanou odměnou je pochvala a nejvíce užívaným trestem pokárání. Jedna respondentka 

do dotazníku dopsala, že nesouhlasí s termínem „výprask!“ Na všechny hypotézy byly naleze-

ny odpovědi. 

Je nepopiratelné, že výchova hraje důležitou roli v rozvoji osobnosti každého jedince 

a ovlivňuje nejenom jeho znalosti, dovednosti, postoje, ale i celý budoucí život. Z toho důvo-

du, by měla být včetně svých prostředků, tedy i včetně odměn a trestů, důsledná a nepodceňo-

vaná, protože jedině tak může vést k příznivým cílům bez rizik. 

Naše dítě je odrazem nás samotných. Říká se, že předškolní děti si myslí, že dospělí 

vědí všechno, že rozumí řádu světa. Potřebují si to myslet, protože je to jejich přirozenost. 

Dospělí by se podle toho měli chovat. Mají jim pomoci najít cestu. I když něco nevědí, 

nebo neznají odpověď, mají ji hledat, takovou, která uspokojí jejich dítě a je pravdivá. Jedno-

duše zprostředkovat dětem řád světa. 
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U nás se v posledních letech pohled na výchovu v mnohém změnil. Velkým vlivem byl 

vliv výchovy ze zahraničí. Rodiče si děti pořizují v pozdějším věku a při své výchově jsou 

mnohem benevolentnější. Při uplatňování benevolentní výchovy je někdy velmi těžké najít 

pravý střed mezi kamarádským přístupem a zachováním autority rodiče. Mnohdy je problé-

mem i to, že děti vychovávají jen matky a dětem chybí mužský vzor a pevná otcovská ruka – 

autorita v dobrém slova smyslu. 

V dnešní době informací a internetu se nám nabízí mnoho diskusí a názorů. Rodičov-

ství s sebou nutně nese jistou dávku stresu a nejistoty. Pro výchovu a rodinné vztahy neexistují 

žádné šablony, a proto je zde nejistota přirozenou věcí. Každý rodič je jiný a každé dítě také. 

Pro každého se může objevit problém někde jinde a vlastně kdekoliv. I výchova dětí a vztahy 

v rodině podléhají módě a trendům. Z  praxe učitelky mateřské školy vyplývá, že v posledních 

letech se pohled na výchovu dětí, jejich hodnocení, odměňování či trestání výrazně změnil. 

Přibývá rodičů, kteří si nepřipouštějí, že mají problémy s výchovnými zásadami, ale z praxe 

je  vidět, že problémy rodiče s výchovou dětí mají. S nesplněnými výhrůžkami otců a matek 

jsme se setkali snad všichni. Ale zdá se, že dnes působí dětem rodičovská nedůslednost víc 

problémů než dřív. Možná je to tím, že k drobným nedůslednostem přibývají do mozaiky 

i další kamínky. Více pracují (podnikatelé, střední a vyšší management, ale i pracovníci v ob-

chodě a službách často více než osm hodin denně, mnohde je samozřejmostí práce o sobotách 

a nedělích). Mají méně času být s dětmi, i děti mají méně času na rodiče – mají trénink, jazy-

kový kurz, hudební kroužek, hru na počítači. A když už spolu jsou fyzicky, bývají duchem 

nepřítomní. Jsou unavení, mají povinnosti doma, dál při práci studují a nemají sílu děti po-

slouchat. Jenže pak, v rodičích zahlodá červíček špatného svědomí a přepadne je nutkavá tou-

ha dát svým potomkům hmatatelný důkaz lásky. A tak nakupují, slibují, odpouští povinnosti. 

Ale dítě v pokoji plném hraček u ničeho nevydrží, zlobí, pere se se sourozencem. 
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Seznam příloh 

Příloha A  Dotazník pro rodiče předškolních dětí (výzkumné šetření)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha A:  

Vážený rodiči, právě se Vám do rukou dostal dotazník, který je zaměřený na téma vý-

chovných stylů ve výchově a výchovných odměn a trestů. Odměny a tresty jsou výchovné 

prostředky, které jistě někdy použil nebo používá každý rodič ve výchově svých dětí. Tento 

dotazník je zaměřen na postoje a názory rodičů dětí předškolního věku na odměňování a tres-

tání a na jejich osobní zkušenost s těmito výchovnými prostředky. Proto se na Vás obracím 

s prosbou o vyplnění následujících otázek, při čemž získaná data budou sloužit pro účely 

mé diplomové práce. Dotazník je anonymní, neuvádíte zde své jméno ani jiné důvěrné identi-

fikační údaje. Proto Vás prosím, abyste pokud možno odpovídal/a upřímně a podle svého pře-

svědčení.  

Moc Vám děkuji za vyplnění tohoto dotazníku a za čas tomu věnovaný.   

         Bc. Martina Večeřová

        Technická univerzita vLibereci 

1. Jsem: 

 A) Matka dítěte předškolního věku 

 B) Otec dítěte předškolního věku 

 C) Náhradní partner 

 

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

 A) Základní 

 B) Střední bez maturity (vyučen/a) 

 C) Střední s maturitou 

 D) Vysokoškolské 

 

3. Spadáte do věkové kategorie: 

 A) Méně než 25 let 

 B) 25 – 30 let 

 C) 31 – 35 let 



 

 

 D) 36 – 40 let 

 E) Více než 40 let  

 

U následujících otázek prosím zakroužkujte jednu možnost dle míry Vašeho souhlasu 

s uvedeným tvrzením: 

 

4. Kolik času denně věnujete komunikaci s dítětem o tom, co prožilo, jak se mělo apod..?  

 A)  5-10min (snažím se, jak je čas)   

 B)  Půl hodiny a více 

 C) Nejvíce o víkendech, když je rodina pohromadě 

 

5. Odměny jsou užitečným prostředkem ve výchově, které posilují žádoucí chování a posluš-

nost dítěte. 

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím 

 C) Spíše nesouhlasím 

 D) Nesouhlasím 

 

 6. Souhlasíte s tím, že dítě by mělo být omezováno?  

 A)  Ano    

 B) Ne, myslím, že dítě potřebuje více volnosti   

 C) Nesouhlasím, nejdůležitější je poslušnost 

 

7. Vaše dítě má jasně stanovený režim dne? (v kolik hodin chodí spát, kolik hodin  

 kdy si  hraje, sleduje TV apod.) 

 A) Ano, vždycky 

 B)  Máme výjimky 

 C)  Režim přizpůsobujeme potřebám dítěte    



 

 

 D)   Ne 

8. Myslíte si, že rodič má mít u dítěte respekt? 

 A)  Ano, vždycky   

 B)  Dítě potřebuje ohleduplnost a vzájemný respekt   

 C) Ne 

 

9. Respektujete názory svého dítěte?  

 A)  Ano, vždy bez výjimky      

 B)  Podle konkrétní situace    

 C) Ne, dospělí ví vše lépe  

 jiná odpověď........................................................................................................ 

 

10. Dokážete autoritativně ukončit diskuzi s Vaším dítětem? 

 A)  Ano - diskutovat s malým dítětem by se nemělo 

 B)  Ano, ale vedeme diskuze, snažím se dítěti vše vysvětlit 

 C) Ne, vedeme nekonečné diskuze 

 

11. Pochválíte dítě za všechno, co vykonalo (např. omalovánka ve školce, namalovaný obrá-

zek) 

 A)  Chválím spravedlivě, vysvětlím chyby (hodnotím)    

 B)  Chválím vždy, je to pro dítě motivace 

 C)  Občas chválím 

 

12. Máte někdy problémy v náročnějších situacích jako je např. nakupování s dítětem, cesto-

vání autobusem s dítětem, hádka sourozenců…  

 A)  Ano    

 B) Jak, kdy – někdy si nevím rady      

 C)  Ne  

 



 

 

13. Má Vaše dítě v domácnosti nějaké povinnosti? (např. zaléván květin, pomoc s nádobím, 

prostíráním apod.) 

 A)  Ano, pravidelně, každý den  

 B) Jen o víkendech, drobná pomoc, není to pravidelně 

C) Ne, je ještě malé, stačí, když si uklidí hračky s mojí pomocí 

D) Ne, nemá žádné 

 

14. Tresty jsou v určitých situacích vhodným výchovným prostředkem a vedou k žádoucím 

projevům chování a k poslušnosti. 

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím 

 C) Spíše nesouhlasím 

 D) Nesouhlasím  

          

15. Dítě u nás v rodině víc trestá  

A)  Matka  

B)  Otec  

C)  Je to stejně, není rozdíl, protože jsme domluvení  

D)  Někdy otec jindy matka   

E)  Jiná varianta, prosím popište jaká   

 

16. Výchova založená spíše na odměnách je efektivnější než výchova, která využívá převážně 

trestů.  

A) Souhlasím  

B) Spíše souhlasím  

C) Spíše nesouhlasím  

D) Nesouhlasím   

 



 

 

17. Myslím si, že pokud jsou ve výchově dítěte zavedny tresty, pomáhá to k lepší a kvalitnější 

výchově.  

A)  Ano souhlasím  

B)  Ne, nesouhlasím  

C)  Jiná varianta,  

prosím popište.............................................................................................  

 

18. Odměny a tresty přispívají k vytváření trvalých postojů dítěte k zásadám a normám. 

A) Souhlasím  

B) Spíše souhlasím  

C) Spíše nesouhlasím  

D) Nesouhlasím   

 

 

19. Já sama / sám jsem byl/a spíše v dětství  

A)  Odměňován /a 

B)  Trestán /a 

C)  jiná varianta, prosím popište 

 jaká.................................................................................. 

 

20. Přílišná chvála a odměňování vede k tomu, že se dítě cí nadřazené. 

A) Souhlasím  

B) Spíše souhlasím  

C) Spíše nesouhlasím  

D) Nesouhlasím 

 

21. Příliš časté odměny, pochvaly a dárky za odměnu mohou dítěti zevšednit. 



 

 

A) Souhlasím 

B) Spíše souhlasím 

C) Spíše nesouhlasím 

D) Nesouhlasím 

 

22. Někdy se mi stává, že svému dítěti slíbím odměnu, kterou mu pak nemohu poskytnout, 

a svůj slib nedodržím. 

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím 

 C) Spíše nesouhlasím 

 D) Nesouhlasím 

 

23. Při odměňování často zvažuji, zda je zvolená odměna přiměřená věku, charakteru činu, 

za které mám dítě odměnit a osobnosti dítěte. 

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím 

 C) Spíše nesouhlasím 

 D) Nesouhlasím 

 

24. Při odměňování zvažuji, zda je zvolená odměna přiměřená skutku, věku,  osobnosti 

dítěte. 

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím 

 C) Spíše nesouhlasím 

 D) Nesouhlasím 

 

25. Při trestání zvažuji, zda je zvolený trest přiměřený provinění dítěte. 

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím 



 

 

 C) Spíše nesouhlasím 

 D) Nesouhlasím 

 

26. Je vhodné nechat určité mezidobí mezi vyslovením a provedením trestu a dítě předškolní-

ho věku netrestat ihned po provinění.  

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím 

 C) Spíše nesouhlasím 

 D) Nesouhlasím 

 

27. Pokud své dítě potrestám, následně svého trestu lituji a dítě utěšuji. 

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím  

 C) Spíše nesouhlasím    

 D) Nesouhlasím   

 

28. Někdy mívám pocit, že dítě si z trestu „nic nedělá“.  

A) Souhlasím  

B) Spíše souhlasím  

C) Spíše nesolasím 

D) Nesouhlasím 

 

29. Abych nemusel (a) své dítě opravdu potrestat, stává se, že mu trestem pouze  pohrozím, 

abych zabránil (a) jeho nežádoucímu chování. 

A) Souhlasím 

B) Spíše souhlasím 

C) Spíše nesouhlasím 

D) Nesouhlasím 

 



 

 

30. Své dítě někdy trestám v rozčilení, v afektu. 

 A) Souhlasím 

 B) Spíše souhlasím 

 C) Spíše nesouhlasím 

 D) Nesouhlasím 

 

U následujících otázek zakroužkujte jednu odpověď, ke které se přikláníte: 

 

31. Jaká z následujících forem odměn je ve výchově dítěte předškolního věku podle Vašeho 

názoru obecně nejúčinnější (nejvíce podporuje a upevňuje žádoucí chování a vede k dodržo-

vání norem)? 

 A) Fyzické odměny (pohlazení, objetí, pusa, …) 

 B) Psychické odměny (pochvala, uznání, kladné hodnocení, …) 

 C) Hmotné odměny (peníze, sladkosti, hračky, …) 

 D) Odměny formou umožnění činnosti nebo zážitku (výlet, kulturní nebo 

   sportovní akce, více času u televize, …) 

 

32. Jakou z následujících forem trestů děti předškolního věku podle Vašeho názoru obecně 

nejhůře snášejí? 

 A) Fyzické tresty (naplácání, pohlavek, výprask, …) 

 B) Psychické tresty (pokárání, zahanbení, hrozby, výtky, …) 

C) Tresty hmotné povahy (zabavení věci, odepření věci, …) 

D) Tresty formou zákazu činnosti, odepření zážitku (zákaz televize, zákaz 

   hraní s  kamarády, zrušení plánovaného výletu, akce, …) 

 

33. Jaký je Váš názor na tělesné tresty? 

 A) Ve výchově jsou nezbytné 

 B) Ve výchově jsou zcela nepřípustné 

 C) Ve výchově jsou přípustné do určité míry, v lehkých formách 



 

 

 D) Jiný názor,prosím vypište………………………………… 

 

U posledních dvou otázek zaškrtněte všechny hodící se možnosti: 

34. K odměňování svého dítěte předškolního věku osobně z těchto konkrétních odměn použí-

vám:  

o Pochvalu 

o Povzbuzení 

o Věcný dárek 

o Peněžní dárek 

o Kladné hodnocení 

o Vyhovění v činnosti, po které dítě touží 

o Sladkosti 

o Fyzický kontakt (např. pohlazení, pusa, objetí) 

o Společný výlet 

o Návštěvu kulturní akce 

o Delší čas u televize 

o Pozdější čas ke spánku 

o Další, prosím vypište………………………………………………… 

 

35. K potrestání svého dítěte předškolního věku osobně z těchto konkrétních trestů používám: 

o Pokárání 

o Výprask 

o Zadání práce navíc 

o Domácí vězení 

o Zákaz činnosti (např. televize) 

o Nemluvení s dítětem 

o Odepření oblíbené věci nebo činnosti 

o Výtky, vysvětlování 

o Výhružky, že příště to bude mnohem horší 



 

 

o Pohlavek 

o Zrušení slíbené aktivity, výletu 

o Naplácání na zadek 

o Negativní hodnocení 

o Izolaci od ostatních (uzavření v pokoji, klečení v koutě) 

o Další, vypište………………………………………………............................ 

o Své dítě nikdy netrestám 

 

    Děkuji za Váš čas a upřímnost při vyplňování dotazníku. 


