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Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o výchovných stylech rodičů ve vztahu k rodičovské
autoritě. Zabývá se otázkami, zda výchovné styly rodičů a věk dospívajících ovlivňují vnímání
oprávněnosti rodičovské autority. Teoretická část bakalářské práce shrnuje nejdůležitější
dosavadní poznatky v oblasti výchovných stylů, uplatňování rodinných požadavků v období
adolescence a rodičovské autoritě. Shrnuje důležité informace o tom, jaké vlivy působí na oblast
rodinné výchovy. Co vše může do této problematiky vstupovat. Empirická část vychází
z poznatků teoretické části. Cílem výzkumného návrhu je bližší prozkoumání dané
problematiky. Jedná se o kvantitativní výzkum, který vychází především z dotazníkového
šetření.

Klíčová slova:
Výchovné styly rodičů, rodičovská autorita, rodičovství a adolescence, adolescence

Abstrakt:
The bachelor´s work focuses on educational styles of parents in the connection with the
parent´s authority. The work tries to answer the questions whether the parent´s educational
styles and age of adolescents influence the perception of legitimacy of the parent´s authority.
The theoretic part of the bachelor´s work summarizes the most important contemporary
findings in the fields of educational styles, the application of parent´s demands during
adolescence and parent´s authority. It summarizes important information about what
impacts affect the sphere of family education. Which issues can have effect on this sphere. The
empirical part comes out of the theoretical part. The goal of the survey proposal is closer
research of the discussed sphere. It is a quantitative research which comes out primarily from a
quastionnaire survey.
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Úvod
Otázka problematiky výchovných stylů rodičů je aktuálním tématem již dlouhá léta.
Samotné styly výchovy jsou v odborné literatuře popisovány již od nepaměti a jako takové
prošly rozsáhlým vývojem. Také v našich podmínkách je pojem výchovného stylu velmi dobře
zpracován. V odborném světě se setkáváme s různými teoriemi a strukturami, které vymezují
výchovné styly rodičů. Popisována je i jejich četnost, funkce a rizikovost. Tyto poznatky jsou
velkým přínosem, a to nejen pro odbornou, ale také laickou veřejnost. Z blíže prozkoumaných
informací vyvstává otázka, do jakých dalších oblastí můžeme problematiku výchovných stylů
promítnout. Co vše mohou výchovné styly rodičů ovlivňovat.
Oproti tomu, oblast rodičovské autority, již tak jasná není. Chybí ucelené informace
o tom, jak je rodičovská autorita uplatňována a vnímána. Přitom se tyto poznatky jeví jako
velmi přínosné, a to především pro odbornou praxi, ve které nám mohou poskytnout užitečné
rady. Na problematiku rodičovské autority je nahlíženo spíše v celkovém kontextu rodinného
prostředí, ze kterého vyplývá určité nastavování požadavků a hranic ze strany rodičů. Důvodem
malého prozkoumání této oblasti, může být její samotná obtížnost. Zdá se být velmi složité,
jasně odpovědět na konkrétní otázky rodinné výchovy. Výchova a zvolený výchovný styl je
ovlivňován celou řadou činitelů, které nejsou zcela jasné.
Z teoretických poznatků je patrné, že uplatňování rodičovské autority je velmi
proměnlivé. Dle mého názoru je oblast rodinné výchovy potřebné dále zkoumat především
proto, že současná zjištění nejsou příliš komplexní a v některých oblastech, např. v oblasti
rodinné autority, jsou spíše obecná. Právě tam směřují cíle této studie.
Z odborných prací na téma rodičovské autority vyplývají zajímavá zjištění. Přesto je
potřebné tuto oblast sledovat i nadále. Děti vnímají uplatňování rodičovské autority s určitým
vývojem. Co je důležité pro děti mladšího věku již není důležité pro děti dospívající. Při
správném fungování vztahu mezi rodičem a dítětem je důležité, aby o této skutečnosti rodiče
věděli. Pro dospívající je, oproti dětem mladším, více důležité, aby mohli před rodiči
prezentovat své názory a pocity (Grotevand & Cooper, 1985). Důležitý je zde také přístup
rodičů. Pravidla rodičů se obvykle váží ke specifickému vývojovému období dítěte, není tedy
možné, aby se samotné uplatňování rodičovské autority neměnilo.
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Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda a jak se mění vnímání oprávněnosti
rodičovské autority v souvislosti s převládajícím výchovným stylem rodičů a věkem
dospívajících. Návrh empirického šetření pracuje s dosavadními poznatky výchovných stylů a
rodičovské autority, které se snaží skloubit dohromady. Výsledkem provedeného výzkumu by
měl být doplněný Model devíti polí způsobu výchovy v rodině (Čáp & Mareš 2001) o poznatky
vnímání rodičovské autority dospívajícími.
Předložený návrh výzkumu, i s jeho případně zjištěnými informacemi, by mohl být
přínosný především v rodinném psychologickém poradenství, ale i v psychologii jako takové.
Získané poznatky by nám mohly pomoci odpovědět na řadu nejasných otázek a oblastí, např.
vyšší výskyt konfliktů mezi rodičem a dítětem.
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1. Přehled výchovných stylů
K pochopení složité vzájemné interakce mezi rodiči či jinými dospělými a dětmi
v rodině nám může pomoci pojem způsob výchovy. Způsob výchovy vymezuje vztah mezi
dospělým a dítětem, popisuje rodičovské výchovné postupy a pomáhá nám porozumět, jak
působí na dítě (Gillernová, 2004). Způsob výchovy v rodině je součástí životního stylu a jako
takový je ovlivněn řadou proměnných. Mezi tyto proměnné patří např. zkušenosti, které si
budoucí rodič přináší ze své původní rodiny, vlastnosti rodičů a jejich vzájemný vztah, ale také
vlastnosti a zkušenosti samotného dítěte (Matějček & Dytrych, 1994).
Styly výchovy jsou popisovány již dlouhá léta a jako takové prošly rozsáhlým vývojem.
Obecně lze shrnout, že styl výchovy vyjadřuje důležité momenty ve vzájemné interakci
a komunikaci mezi dospělými a dětmi. V současné době obsahují především dva vzájemně
spjaté aspekty – emoční vztah a výchovné řízení. Tyto dva aspekty se ve výchově odrážejí
především v použití výchovných prostředků dospělých, což dále působí na prožívání a chování
dítěte.
Jedním z prvních, kteří se zabývali problematikou skupinové dynamiky a vedením byl
Lewin. Lewin, Lippitt & White, (1939) rozlišuje tři základní styly vedení, které lze aplikovat
i do oblasti rodičovské výchovy: autokratický, demokratický a liberální styl.
Autokratický (dominantní) styl je charakteristický dáváním velkého množství příkazů
a nedbáním na potřeby dítěte. Rodič zastávající tento styl o svých nařízeních s dětmi
nediskutuje a vždy vyžaduje přesné uposlechnutí. Děti v těchto rodinách jsou často
nesamostatní a neiniciativní.
Demokratický styl je považován za optimální styl výchovy. I když ve výchově existují přesně
vymezené hranice, dítě je respektováno jako samostatná bytost s právem se rozhodovat.
Liberální styl naopak ponechává dítěti až příliš velkou volnost. Rodič neklade na dítě žádné
požadavky. Velkým problémem v této výchově může být nejasné vymezení hranic a norem,
popřípadě nedostatečná kontrola jejich dodržení.
V současné době je Lewinova typologie rodičovských stylů výchovy již překonána, a to
především z důvodu opomíjení emočního vztahu mezi rodičem a dítětem. V psychologickém
výzkumu se proto vyskytují přístupy jiné, které tuto proměnnou považují za významnou.
9

Jedním z prvních byl např. Schaeffer. Schaeffer (1959) vymezuje čtyři základní druhy výchovy,
které se odvíjejí od míry kontroly a přijetí dítěte. Model dvou nezávislých dimenzí zohledňuje
dimenzi slabého či silného výchovného řízení, ale také to, zda má pečovatel k dítěti kladný
nebo záporný emoční postoj.
Zanedbávající výchova. V tomto směru jsou rodiče obvykle neangažovaní, lhostejní
ke způsobu života dítěte. Často ani nejsou psychicky či fyzicky přítomny. Svou nepřítomností
rodiče poskytují dítěti velké množství volby. Takové děti se mohou projevovat agresivitou,
odmítáním a vzpurností, protože jsou zvyklé vykonávat činnosti dle vlastní vůle bez jakéhokoli
omezení.
Autoritářská výchova. Tento způsob výchovy vyžaduje poslušnost, tresty, prosazuje disciplínu
a odmítá jakýkoli projev svobodné vůle. Děti vychovávané tímto způsobem mohou být
autoagresivní, neurotické, s obvyklými problémy v sociálních interakcích.
Ochranářská výchova. Charakterizovaná vysokou mírou kontroly, ale zároveň láskyplným
přijetím. I takové dětí však mohou být egocentrické, nestabilní a emočně labilní. Tyto děti
bývají závislé, zvyklé poslouchat a podřizovat se. Ochranářská výchova je typicky velmi
protektivní, shovívavá a nekritická.
Demokratická výchova. Kombinace láskyplného přijetí a vysoké míry autonomie dítěte. Klade
důraz na vlastní rozhodování dítěte, podporu sounáležitosti celé rodiny. Tyto děti bývají aktivní,
nezávislé, schopné samostatného úsudku, tvořivé a dobře adaptované ve společnosti (Kábová,
2017).
Čáp & Mareš (2001) uvádí některé nedostatky tohoto modelu. „Ve skutečnosti se kladný
a záporný pól v dimenzi emočního vztahu navzájem nevylučují, časté jsou případy spojení
poměrně silného kladného postoje se záporným, tedy případy ambivalence. Obdobně je tomu
s dimenzí řízení, kde byli zjištěny časté výskyty rozporné kombinace silného a slabého řízení.
Ani tato kombinace, ani ambivalence nemohou být vyjádřeny bodem v jedné dimenzi“ (Čáp &
Mareš, 2001, s. 334).
Nejvíce citovanou autorkou, v angloamerické literatuře, v oblasti rodičovských
výchovných stylů je Baumrindová. Baumrindová jasně rozvedla a formulovala koncept
rodičovské kontroly. Dříve byla rodičovská kontrola považována za velmi striktní způsob
výchovy, za použití psychického trestání (Baumrind, 1991). Baumrindová (1966) přišla
10

s názorem, že rodičovská snaha socializovat své děti je velmi odlišná od rodičovského
omezování. Použila tak koncept rodičovské kontroly jako snahu rodičů integrovat dítě
do rodiny a širšího sociálního celku.
Na jejím podkladě pak vznikl velmi známý model čtyř stylů výchovy (Maccoby &
Martin, 1983). Tento model rozlišuje dvě základní dimenze, které se v rodičovské výchově
objevují – požadavky rodičů a jejich vstřícnost (odmítající či akceptující rodiče).
Požadavky rodičů, dle Baumrindové (1991), představují zapojení dětí do rodiny,
dospělé kladení nároků, dohled a kontrolu rodičů. Jde především o snahu zvládnout děti, které
neposlouchají. Vstřícnost na druhé straně představuje chápání dětské jedinečnosti, podporu
sebeprosazení. Rodiče jsou podporující a otevření ke specifickým dětským potřebám
a požadavkům.

RODIČE
NÁROČNÍ

ODMÍTAJÍCÍ
A AUTORITÁŘSKÝ STYL

KONTROLUJÍCÍ
NENÁROČNÍ

AKCEPTUJÍCÍ
AUTORITATIVNĚ
VZÁJEMNÝ STYL

A ZANEDBÁVAJÍCÍ STYL

SHOVÍVAVÝ STYL

NEKONTROLUJÍCÍ
Tabulka 1: Model čtyř stylů výchovy (Maccoby & Martin, 1983)
Autoritářský styl je charakteristický odmítajícími rodiči, kteří zároveň disponují vysokou mírou
požadavků vůči dítěti.
Autoritativně vzájemný styl se vyznačuje rodiči, kteří jsou nároční a kontrolující, ale s vysokou
mírou akceptace. Tito rodiče akceptují přání dítěte, dodávají mu odvahu, sdílejí s dítětem svá
rozhodnutí. I přes svou kontrolující výchovu respektují vlastní přání svých dětí a jejich
individuální cesty a cíle.
Zanedbávající styl disponuje jak odmítajícími, tak nenáročnými a nekontrolujícími rodiči.
Rodiče nekladou na dítě žádné nároky, v některých případech jsou dokonce i citově chladní
a k dítěti lhostejní.
Shovívavý styl je charakterizován akceptujícími, ale zároveň nenáročnými a nekontrolujícími
rodiči. Emoční stránka ze strany rodičů bývá v pořádku, ale z důvodu malého kladení
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požadavků bývají nejasně vymezené hranice, které jsou pro vývoj dítěte velmi důležité
(Maccoby & Martin, 1983).

V České Republice se výchovnými postoji zabýval především Matějček, který se
zaměřil na nezdravé postoje rodičů (např. 1992). Dále pak v našich podmínkách byl vytvořený
model devíti polí způsobu výchovy (Čáp, 1996).
Matějček (1992) vymezil některé nezdravé výchovné postoje rodičů, které mohou
nepříznivě ovlivnit vývoj dítěte. Mezi tyto postoje patří především nadměrná starostlivost,
kladení vysokých nároků na dítě či podmíněnost rodičovského vztahu. Na základě těchto
postojů pak rozlišil několik typů výchovy:
Rozmazlující výchova charakteristická přehnanou péčí rodičů, přílišnou starostlivostí a starostí
o to, aby zůstalo dítě stále stejné.
Úzkostná a protektivní výchova, u které rodiče své dítě až nadměrně chrání a opečovávají.
Výchova s přehnanou snahou o dokonalost. U tohoto typu výchovy se rodiče snaží
o dokonalost svého dítěte, a to buď v obecném měřítku či jen v některé oblasti, která je pro
rodiče něčím významná.
Protekční výchova, kdy rodiče usilují o to, aby jejich dítě dosáhlo takových hodnot, které
považují oni sami za nějak výhodné nebo významné.
Model devíti polí způsobu výchovy (tab. č. 2), ze kterého vychází i Dotazník o způsobu
výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994), podrobněji zvažuje otázku emočního vztahu mezi
rodičem a dítětem. Tato koncepce vysvětluje výchovné řízení na základě dvou komponent
v každé dimenzi, tedy kladné a záporné komponenty v dimenzi emočního vztahu a komponenty
požadavků a volnosti v dimenzi výchovného řízení (Gillernová, 2004). S ohledem na to, že
na základě tohoto dotazníku budou zjišťována i některá data v navrhovaném empirickém
šetření, je vhodné tento model popsat podrobněji.
Dimenze emočního vztahu. Rodiče mohou přijímat dítě v různé míře. Na jedné straně
mohou být rodiče, kteří dítěti projevují lásku a kladné citové vztahy, ale na straně druhé mohou
projevovat citový odstup až odmítání dítěte. Podle toho, které projevy převažují, lze vyvodit
základní formy emočního vztahu k dítěti.
12

Kladný (popřípadě extrémně kladný) emoční vztah, ve kterém převažují projevy kladné
komponenty.
Střední emoční vztah, ve kterém jsou komponenty relativně vyrovnány. Tento emoční
vztah může však přecházet do záporně kladného vztahu, ve kterém jde o tzv. dvojí vazbu.
Záporný emoční vztah. V tomto vztahu dítě necítí emoční podporu a porozumění ze
strany rodičů, vnímá jejich nezájem. Převažují zde projevy záporné komponenty.
Dimenze řízení se vyznačuje komponentou požadavků a komponentou volnosti. Při
představě jakékoli výchovné situace zjistíme, že jsou na dítě kladeny určité nároky či
požadavky. Zároveň je ale nutné rozlišit, jak budou tyto požadavky kontrolovány. Míra a rozsah
požadavků, způsob jejich kladení a stupeň kontroly či volnosti dítěte pak vytvářejí základní
formy výchovného řízení v rodině:
Při silném řízení jsou na dítě kladeny velké nároky, zároveň je patrná jejich důsledná
kontrola. Střední řízení je charakteristické jak přiměřenou mírou požadavků, tak přiměřenou
kontrolou. Slabé řízení je typické pro své malé množství úkolů a nároků, bez důslednější
kontroly. Rozporné řízení zahrnuje poměrně velké množství požadavků vůči dítěti, ale bez
potřebné kontroly.
„Kladná a záporná komponenta emočního vztahu a komponenta požadavků a volnosti
v dimenzi řízení se vzájemně kombinují v různých kvantitativních stupních i kvalitativně
odlišných formách“ (Gillernová, 2004). Čáp (1996), uvádí, že pro každou z možných
kombinací, tedy 9 polí, jsou zjištěny odlišné znaky ve vývoji činností a osobnosti dětí
i dospívajících. I přes určité společné znaky, mohou v každém poli tohoto modelu existovat
individuálně odlišné formy. V jednotlivém poli se můžeme setkat s dětmi, jejichž projevy se
vzájemně liší, protože na vývoj dítěte působí více faktorů, nejen výchova rodičů. Z těchto
důvodů se v žádném poli nevyskytují jen takoví jedinci, kteří jsou charakterističtí pouze
příznivými vlastnostmi či projevy chování a naopak.
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EMOČNÍ VZTAH
SILNÉ
ZÁPORNÝ

1

VÝCHOVNÉ

ŘÍZENÍ

STŘEDNÍ

SLABÉ

výchova

autokratická, 2

tradiční, patriarchální

ROZPORNÉ
liberální 3

rozporné

výchova

řízení

se

s nezájmem

záporným

o dítě

vztahem

ZÁPORNĚ

9 výchova emočně rozporná, jeden z rodičů je zavrhující, druhý

KLADNÝ

extrémně kladný nebo je s ním dítě v koalici

KLADNÝ

4 výchova 5

optimální 6

laskavá 7

přísná

forma výchovy výchova

a přitom

se

laskavá

porozuměním

a hranic

EXTRÉMĚ

a přiměřeným

8

KLADNÝ

řízením

vztah,

rozporné

bez řízení relativně

vzájemným požadavků

vyvážené
kladným

kamarádský emočním
vztahem

dobrovolné
dodržování
norem
Tabulka 2: Model devíti polí způsobu výchovy v rodině (Čáp & Mareš 2001)
Čáp uvádí následující charakteristiky jednotlivých polí:
1. Autokratický styl výchovy, pro který je charakteristické silné řízení se záporným emočním
vztahem a množství požadavků bez výrazného akceptování potřeb a přání dítěte. Jde o přísnou
výchovu vyžadující bezpodmínečně plnění úkolů. Rodič může vůči dítěti projevovat agresivitu,
hněv, s udělováním přísných trestů.
2. Liberální styl výchovy, bez požadavků a hranic, a navíc s malým nebo nevýrazným zájmem
o dítě. U tohoto stylu výchovy se často vyskytuje lhostejnost, neprojevování empatie a nezájem
ze strany rodičů.
3. Je spojena s formou výchovy, ve které záporný emoční vztah (chladné citové vazby až
odmítání) a rozporné řízení, tj. kladení mnoha požadavků s poskytováním volnosti, tvoří spíše
méně příznivé podmínky pro vývoj dítěte i vzájemných vztahů. Zde je důležité, že nemusí jít
pouze o nevyrovnanost ve výchově na straně jednoho z rodičů, ale i o rozdílnost mezi přístupy
otce a matky. Velmi často jde o nevšímavou výchovu, která se však po projevení problémů mění
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na trestající jednání. Obecně lze tento přístup vyhodnotit jako pro dítě velmi matoucí
s negativním vlivem na stabilitu jedince.
4. Vymezuje výchovu přísnou a přitom laskavou. Dospělí kladou požadavky a nároky, ale
s ohledem na možnosti a přání dítěte. Požadavky jsou tudíž přijímány dobře, i když jsou vysoké.
5. Představuje formu výchovy se vzájemným porozuměním, bez extrémů v řízení a kontrole
dítěte, podpořenou jednoznačným přijímáním dítěte. V rámci této formy je absence přísných
trestů a dítě vnímá vztah jako přátelský a demokratický.
6. Označuje laskavou výchovu s řadou příznivých emočních vazeb otce a matky k dítěti, avšak
bez jasněji vymezených požadavků a hranic. Dítěti se vyhovuje v jeho požadavcích, s tendencí
přisuzovat vinu vnějším podmínkám (kamarádům apod.). Typické je také odstraňování překážek
ze strany rodičů. Tento výchovný přístup se vyskytuje např. u dětí, které byly v minulosti vážné
nemocné, dále u rodičů s nekonformním chováním a absencí dodržování menších či větších
povinností na straně rodiče. Slabé výchovné řízení má v určitých případech negativní dopad
na vedení ke svědomitosti.
7. Poukazuje na rozporné řízení s množstvím požadavků, ale jejich malou nebo nedůslednou
kontrolou, které je relativně vyváženo kladným emočním vztahem.
8. Je tzv. kamarádskou výchovou, ve které převládá dobrovolné dodržování norem, příznivě se
projevuje působení extrémně kladného emoční vztahu. Požadavkům, které jsou na dítě kladeny,
dítě dobře rozumí, přijímá je za své a plní je bez nutnosti kontroly. Cítí, že je bezpodmínečně
přijímáno a akceptováno, že rodiče mnoho věcí dělají pro něho, a proto rádo plní různé úkoly
ve prospěch celé rodiny.
9. Vymezuje výchovu emočně rozpornou, případně ambivalentní, se všemi důsledky, který tento
rozpor přináší (Čáp & Boschek, 1994; Čáp, 1996).

1.1 Determinace volby výchovného stylu rodiče
Výchova a zvolený výchovný styl je ovlivňován celou řadou činitelů. Čáp (1996)
vymezuje tři základní skupiny faktorů, podmiňující zvolení výchovného stylu. Tyto faktory se
vzájemně ovlivňují.
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1.1.1 Osobnostní vlastnosti a zkušenosti vychovávajících
Mezi hlavní determinanty na straně rodičů lze řadit osobnost rodičů a působení
transgeneračního procesu. V rámci tohoto procesu se uplatňují osobnostní zkušenosti, které
rodiče získali ve vlastní výchově, jde především o vliv nepříznivých projevů ke své primární
rodině (Matoušek, 2003).
S touto oblastí souvisejí i různé poruchy rodičovství, kdy rodič nemůže, neumí, nebo
nechce vykonávat to, co je nutné pro uskutečňování jeho rodičovské role a pozitivní vývoj
dítěte. Poruchy rodičovství se mohou objevit již v počátku těhotenství, ale nejčastěji se
vyskytují při, nebo krátce po narození dítěte. Vyskytnout se však mohou i kdykoli poté. Mezi
tyto poruchy patří například nechtěnost narozeného dítěte, předání do péče jiných osob,
nepřijetí dítěte atd. (Dunovský, 2010).
Důležitým faktorem působícím na postoje rodičů v interakci rodič – dítě, může být také
věk rodičů. Rizikový může být jak velmi nízký, tak i příliš vysoký věk. Matějček a Dytrych
(1994) vymezují nejnižší věkovou hranici 18. rokem. Nicméně, toto vymezení nemusí být nutně
v souladu s nezralostí pro rodičovství, i velmi mladí rodiče, mohou poskytnout dítěti dostatečné
zázemí a péči.
Významný je také vztah mezi rodiči. Klíčová je především vzájemná komunikace,
způsob řešení konfliktů a projevy citů (Sobotková, 2001). Případné manželské konflikty mohou
mít na dítě negativní dopad. Příliš časté konflikty mezi rodiči mohou snížit také emoční intimitu
mezi rodičem a dítětem, v konečném důsledku může vést až k jeho zanedbání (Faubert,
Forehand, Thomas & Wierson, 1990).
Důležitým faktorem, který může mít vliv na výchovné působení mohou být také neúplné
rodiny či dočasná osamocenost rodiče, nejčastěji osamělost matky. Tato skutečnost se může
projevovat přehnaným, úzkostným opečováváním, kladením vysokých požadavků. Pokud dítě
připomíná druhého rodiče, může jít také o hostilní chování na straně pečující osoby (Matějček,
2017).
Patologie na straně jednoho z rodičů může mít také negativní vliv na uskutečnění jeho
rodičovské role. V tomto případě je velmi důležité, zda rodič danou situaci efektivně řeší či
nikoli. Dytrych (1999) uvádí, že vyjma těžkých psychických poruch, nemusí být porucha
diagnostikována, patří tedy do tzv. kategorie nedeklarovaných psychických poruch. Autor
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rozlišuje tři kategorie psychických poruch, které mohou ovlivňovat způsob uplatňování
rodičovské role: 1) neurózy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy; 2) poruchy
osobnosti a chování dospělých; 3) poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek.
Patologie u člena rodiny má navíc tendenci ovlivňovat celou dynamiku rodiny. „Psychologické
studie ukazují, že rodiny, do nichž jsou zabudovány hluboké problémy v osobnostech jejich
členů, mají tendenci udržovat svou patologickou rovnováhu na úkor dítěte, jež je tu trvale
obětním beránkem“ (Matějček & Dytrych, 1994, s. 22).
1.1.2 Vlastnosti a zkušenosti vychovávaných dětí
Existuje celá řada faktorů na straně dítěte, které ovlivňují to, jaký výchovný styl mohou
rodiče zvolit. Za jeden z těchto faktorů lze považovat také nechtěnost dítěte, kdy může docházet
až k hostilnímu chování ze strany rodičů (Řezáč, 1998).
Důležitým faktorem je také temperament dítěte, který ovlivňuje živost jeho projevů.
U dětí s nepříznivými znaky temperamentu může docházet k nepříznivému způsobu vývoje:
„Dítě, které má od narození problémy v usínání a příjmu potravy, s náladou převážně nelibou,
nepřizpůsobivé, vyvolává u matky a ostatních dospělých podrážděné až agresivní chování, což
opět zesiluje uvedené projevy dítěte a jeho nepříznivý vývoj“ (Čáp, 1996, s. 61).
Přístup k dítěti a jeho výchova může být ovlivněna i jeho fyzickými či duševními
nedostatky. Může jít o děti s tělesným handicapem, děti hyperaktivní či jiným způsobem
neodpovídající představám svých rodičů (Řezáč, 1998). Obtížná může být také výchova dětí
nadaných, které podněcují rodiče k tomu, aby na ně kladli vyšší nároky, což může vést až
k jejich přetěžování (Matějček, 1989).
1.1.3 Společensko-historické podmínky od ekonomických a kulturních až po výchovné
tradice, země, doby, rodiny, školy atd.
Ovlivňujícím faktorem může být např. socioekonomický status či kultura. Mezi
kulturami existují značné rozdíly, a to především ve vnímání genderové nevyrovnanosti
pohlaví, ale i výchově dětí (Matoušek, 2003).
Do této oblasti lze dále zařadit vzdělávání rodičů, které ovlivňuje mnohé, nejen volbu
výchovného stylu (Gillernová, 2009). Také mediální obraz a s tím související módní výchovné
trendy mohou být tím, co ovlivňuje představu o výchovných stylech (Bornstein, 2012).
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2. Rodičovství a adolescence
Během období adolescence u dětí prochází rodičovství řadou změn. Rodiče se více
přizpůsobují požadavkům svých dospívajících dětí. Také rodičovská autorita a síla je v této
periodě mnohem méně uplatňována, oproti předchozím periodám.
Rodičovské cíle a výzvy se pravděpodobně mění pod vlivem mentálního vývoje
adolescentů. Adolescenti již mohou více vstupovat do každodenních záležitostí rodičů, a tak se
podílet na běžném chodu domácnosti a rodinné atmosféře (Bornstein, 1995).

2.1 Biologické změny v dospívání
V průběhu pubertálního období dochází k velkým biologickým změnám, které mohou
velmi výrazně ovlivňovat některé vzájemné interakce mezi rodičem a dítětem. Psychologické
a fyzické změny spojené s tímto obdobím mohou být odlišné napříč jednotlivci. Odlišná může
být také míra, v jaké na vztah rodič-dítě působí (Buchanan, Eccles & Becker, 1992). Některé,
ale i všechny z těchto biologických změn mohou zvyšovat četnost konfliktních situací
a emocionální odstup mezi rodičem a dítětem, velmi výrazně tak mohou působit např.
hormonální změny (Holmbeck & Hill, 1991).
Vzájemný vztah může být také poznamenán zvýšenou kontrolou ze strany rodičů, kteří
se více strachují o své dospívající dítě a jeho kontakt s druhým pohlavím (speciálně u dívek)
(Hill & Lynch, 1983).
Adolescence je kritickým obdobím pro dozrávání neurobiologických procesů, které jsou
základem pro tvorbu vyšších kognitivních funkcí, sociálního a emocionálního chování. Nejvíce
patrné jsou neurobiologické změny v období přechodu mezi pozdním dětstvím a dospíváním
(Spear, 2000).

2.2 Kognitivní a sociálně kognitivní změny adolescentů
Názory, týkající se této oblasti jsou značně nejednotné. Otázkou je, zda vůbec existují
kvalitativní změny v myšlení, které se váží pouze na období adolescence.
Kognitivní změny tohoto období mohou dítěti pomoci k lepšímu začlenění se
do sociálních interakcí, mohou dospívajícím usnadnit pochopit různé typy vztahů, debat
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a komunikace. Adolescenti se učí postihnout více názorů a lépe tak systematicky přemýšlet
o negativních, ale také pozitivních důsledcích sociálního světa (Damon & Hart, 1982).
Existují názory podporující myšlenku vytváření a uplatňování mnoha kognitivních
změn ve školním prostředí. Na základě toho vzniká více otázek, které adolescenti rodičům
pokládají, debatují o rodičovských pravidlech a očekáváních (Collins, 1990). Dospívající
začínají přemýšlet nad oprávněností a kvalitou rodičovské výchovy, častěji se zapojují
do fungování rodinného prostředí a s tím souvisejících pravidel (Smetana, 1989).
Sociálně kognitivní změny také zahrnují představy a náhled dospívajících na to, že
rodiče nejsou perfektní. Ve vzájemném vztahu rodič-dítě je důležitý dětský potenciál k ochotě
tyto problémy s rodiči řešit a diskutovat (Bornstein, 1995).
V pozdním dětství a adolescenci je patrný také vývoj exekutivních funkcí, struktury
myšlení, schopnosti organizace, rozhodování, plánování a tvorba zábran (Rosso, Young, Femia
& Yurgelun-Todd, 2004).

2.3 Emocionální změny u dospívajících
Emocionální a kognitivní změny během období adolescence jsou téměř vždy
vysvětlovány změnou percepce sebe samého či ostatních (pozitivní nebo negativní cítění se
vztahuje ke slovu či jednání druhých osob nebo sebe samého). Hodnota těchto emocí může mít
důsledky pro vztah rodiče a dítěte.
Naprostá většina odborných prací se vztahuje k pojímání negativních emocionálních
prožitků během adolescence. V rozmezí mezi preadolescentním a adolescentním obdobím je
zaznamenán nárůst negativních prožitků (Brooks-Gunn & Paikoff, 1992).
Chování dospívajících je charakteristické zvyšováním impulzivního chování
a afektivitou, tyto projevy nemusejí vždy zapadat do životních voleb a představ adolescentů.
Emocionální rozladěnost dospívajících může mít podstatný vliv na ochotu účastnit se
komunikace s rodiči, a tak pracovat na jejich stávajícím vztahu a blízkosti. Rodiče tak mohou
na straně adolescentů cítit určitou míru odtažitosti a neochotu zapojení se do vzájemné
interakce (Petersen, Compas, Brooks-Gunn, Stemmler & Grant, 1993).
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V období dospívání je také patrný nárůst schopností ve čtení sociálních a emocionálních
projevů, zlepšuje se porozumění interpersonálním vztahům. V důsledku zvyšování porozumění
roste i závislost na navazování nových vztahů (Herba & Phillips, 2004).

2.4 Vrstevnické vztahy a jejich význam v adolescenci
V období adolescence je přisuzován velký význam vrstevnickým vztahům. Vrstevnické
vztahy se stávají více důležité, než tomu bylo doposud. Vyznačují se vysokou intimitou
a sdílením (Berndt & Perry, 1990).
Dívky i chlapci bývají více sdílní v otázkách svého pubertálního vývoje mezi
vrstevnickými přáteli než mezi rodiči. Toto „selektivní sdílení“ může způsobovat ještě větší
propast ve vztahu s rodiči (Gaddis & Brooks-Gunn, 1985).
Rodiče se velmi často snaží mít přátelské vztahy jejich dětí pod vysokou kontrolou.
Představují si různé věci, které adolescenti v partách vyvádějí (Brown, 1990). I když jsou
vrstevnické a přátelské vztahy velmi důležité pro emocionální vývoj dospívajících, je jasné,
že toto období může být také velmi rizikové pro výskyt problémového chování.
Praktické projevy těchto změn, ve vztahu k rodičovské autoritě, jsou rozpracovány níže.

20

3. Rodičovská autorita
Rodina je základním sociálním prostředím, ve kterém jedinec vyrůstá. Přestože si
jedinec nemůže vybrat, do jaké rodiny se narodí, přejímá nastavené vzorce jednání, chování
i myšlení. V ideálním případě se jedná o bezpečný prostor plný jistot, které děti a následně
i dospívající potřebují proto, aby získali přehled o fungování společnosti, a tak byli schopni se
do ní začlenit (Giddens, 1992). Kromě základních funkcí, které rodina plní, existuje mnoho
jiných úkolů, které musejí rodiče v rámci svých rodičovských povinností zvládnout. Jedním
takovým je správná forma výchovy, se kterou úzce souvisí také problematika rodičovské
autority.
Na tu je možné nahlížet z různých hledisek. Jedním z takových je pohled na autoritu
jako na projev síly. Dle Weber (1968), je autorita definována jako „oprávněná síla, která
umožňuje dosažení vytoužených cílů, někdy i proti vůli ostatních“. Yukl (1994), dále dodává,
že je autorita založená především na koncepci týkající se oprávněnosti, závazků, povinností
a zodpovědnosti spojované s jistou pozicí uvnitř organizace nebo jiného sociálního systému.
Navíc, definuje nositele autority jako „agenta“, který má moc řešit problémy prostřednictvím
různých nařízení či specifických požadavků, zatímco druhá strana je mu zavázána (Yaffe,
2013). Autorita tedy zahrnuje dva hlavní elementy – moc/sílu a vnímání oprávněnosti
(perception of legitimacy). V rámci definice rodičovské autority se tyto dva hlavní elementy
uplatňují také.
V tomto kontextu je autorita uplatňována nejméně mezi dvěma subjekty, kdy jeden
rodič přiměje své dítě, aby přistoupilo k jeho podmínkám (Zambrano, 2001). Dle Baumrindové
(1966) je v tomto projevu důležité rozpoznání podřízené osoby. Rodič, nesoucí post autority se
vyznačuje jako odborník, který je schopen navrhnout více možných alternativ k vhodnému
i nevhodnému způsobu chování. Přitom je důležité, aby tyto alternativy byly přístupné oběma
stranám.
Strouhal (2013), popisuje autoritu otce-vládce. Otec vystupuje v pozici autority, se
kterou přijde dítě poprvé do styku, získává tak svou první zkušenost s mocí. V tradičním pojetí
je autorita dospělého nad dítětem chápána jako „božská autorita“, neboť dospělý dítě učí,
formuje ho, stará se o něj a chrání ho. Hlavním úkolem rodiče je připravit dítě na samostatný
život ve společnosti. K tomu však může dojít pouze tehdy, když bude dítě poslušné, uposlechne
všechny příkazy a bude se řídit radami dospělých (Kábová, 2017).
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Tato pojetí se ovšem s vývojem doby považují již za překonané, neboť nejen ve výchově
panuje doba individualizace a subjektivity. Přísné vedení a rigidní výchova dětí bez ohledu
na jejich vlastní názor a potřeby ustupuje stále více do pozadí. Tyto modely se navíc dostávají
do bodu krize především v období dospívání, kdy je na rodičovskou autoritu nahlíženo velmi
kriticky (Kábová, 2017).
Smith (1977), vnímá rodičovskou autoritu jako rozsah, ve kterém je potomstvo schopné
akceptovat kontrolu rodičů. Dle něj rodičovská autorita zahrnuje dětskou ochotu dodržovat
pokyny rodičů, a to i přes jejich nepřítomnost a dohled. Dále představuje pravděpodobnost, že
dítě splní rodičovská pravidla i přesto, že je neshledává jako opodstatněné.
Rodičovská kontrola a podpora autonomie. V tomto významu je nejdůležitější rozdíl
mezi behaviorální a psychologickou kontrolou. Kontrola samotného chování obvykle zahrnuje
nastavené očekávání, monitorování aktivit mimo domov nebo zapojení rodičů do rozhodování
o svých dětech (Barber, 1996). Psychologická kontrola více odkazuje na rušivé a manipulativní
chování rodičů. Mezi tyto projevy může patřit vyvolávání viny, zastrašování nebo odpírání
lásky. Tyto projevy jsou, na rozdíl od řízeného chování, více spojovány s negativními důsledky
pro mládež. Při uplatňování rodičovské autority v dospívání jsou rodiče zodpovědní jak
za strukturu – behaviorální stránku, tak psychologickou kontrolu (Pomerantz & Grolnick,
2009).
Dle modelu sociálně-kognitivního vývoje, existují významné odlišnosti mezi sociální
oblastí a morálním úsudkem mezi jednotlivci. Tyto odlišnosti ovlivňují také cesty rodičů,
kterými budou vytvářet a uplatňovat svou rodičovskou autoritu, ale také způsob vnímání tohoto
konceptu (Smetana, 1995).
Zdá se, že mezi dětmi existuje jakýsi souhlas, aby rodič měl právo uplatňovat
rodičovskou autoritu a regulovat jejich chování v oblasti morálních, negativních a škodlivých
otázek – pití alkoholu, kouření, užívání drog, lhaní, krádeže apod. (Smetana, 2000). Jacksonová
(2002) se pokusila zhodnotit, zda děti procházející obdobím ranné adolescence uznávají
zvýšenou kontrolu rodičů v oblasti návykových látek (kouření a konzumace alkoholu). Dále,
zda vnímání toho, že jsou dospívající více kontrolování souvisí s užíváním těchto návykových
látek. Výzkum byl provedený v roce 1997 na vzorku 1220 respondentů šesté a osmé třídy.
Výsledky ukázaly, že vnímání rodičovské kontroly v dané oblasti, se výrazně lišilo v souvislosti
s výchovným stylem rodičů. Adolescenti signifikantně více uznávali projevy rodičovské
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autority a kontroly v oblasti užívání návykových látek než v případě obvyklých, soudobých
problémů. U dospívajících, kteří ani v této oblasti nebyli k rodičovské kontrole nakloněni se
vyskytovalo výrazně vyšší procento kuřáků a alespoň příležitostných „pijáků“. Tyto výsledky
zpochybňují jakýsi mýtus, že dospívající jednotně ignorují hodnoty rodičů a pravidla týkající
se užívání těchto návykových látek.
V oblasti osobní je tomu ovšem jinak. Při volbě přátel, trávení volného času, navazování
milostných vztahů atd. dospívající považují rodičovskou autoritu za méně oprávněnou
(Smetana, 2000).
Milnitsky-Sapiro, Turiel & Nucci (2006) podrobili 32 (průměrný věk 12,8) mladších
a 32 starších (průměrný věk 15,7) dospívajících individuálnímu pohovoru. Cílem bylo zjistit,
jak respondenti vnímají uplatňování rodičovské autority. Výzkumníci sledovali jejich vnímání
toho, kdo (adolescent nebo rodič) by dle nich měl určovat činnost dospívajících v případech,
kdy rodič nebo dospívající s danou činností nesouhlasí. Rozhovory zaznamenaly rozpor mezi
osobním soukromím, autonomií adolescentů a potenciálními riziky, které dané situace
představují. Výsledky ukázaly, že respondenti vyžadují více soukromí a volnosti, ale jsou také
vnímaví k pravidlům a strachu rodičů. Potřeba vyšší autonomie v oblasti osobních otázek
stoupala s věkem respondentů. V případě konfliktní situace bylo více preferováno vyjednávání,
oproti uplatnění moci.
Při správném pochopení a vnímání rodičovské autority se v interakci rodič – dítě
zvyšuje pravděpodobnost dodržování určitých požadavků. Dále dochází ke zlepšení
vyjednávací pozice a komunikace, a to jak na straně dětí, tak na straně rodičů (Langford, Lewis,
Solomon & Warin, 2001). Jiným důvodem pro lepší pochopení této problematiky může být
také to, že při přetrvávání více nedirektivní výchovy a tím neuplatňování rodičovské autority
stoupá asymetrie mezi rodičem a dítětem (Solomon, Warin, Langford & Lewis, 2002).

3.1 Proměna rodičovské autority v souvislosti s dospíváním
Samotný rodičovský status nutně nezaručuje, že požadavky rodičů budou vždy
vyplněny. Rodičům není udělena vedoucí pozice dlouhodobě (Giddens, 1992).

Způsob

vnímání rodičovské autority se mění s věkem a vyspělostí dítěte. Období batolecího věku
a dospívání se vyznačuje napadáním a rozvracením rodičovské autority, za účelem rozšíření
osobní svobody dítěte (Baumrind, Larzelere & Owens, 2010). Sama rodičovská autorita se také
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proměňuje s časem. S vyšším věkem dětí ubývá rodičovských požadavků, zvyšuje se prostor
pro vyjednávání a následná podpora autonomie dítěte.
Z hlediska vývojové psychologie je opozice v období dospívání přirozenou součástí
procesu odpoutání se od rodiny. Pokud je ale otec nebo matka příliš autoritativní a nedokáže
tento proces odpoutání se respektovat, může dojít u dítěte k nahromadění agrese a proces
sebeidentifikace může být prodloužen nebo nebude dokončen v takové míře a kvalitě, v jaké je
potřeba. Friedenberg (1967) uvádí, že protichůdné vztahy dospělých k dospívajícím zaviňuje
strach ze ztráty autoritativní moci nad nimi. Pro rodiče je důležité uvědomění toho, že onu moc
skutečně ztratili, že již nemají právo rozhodovat o životě dítěte v každém ohledu. V období
adolescence je již potřeba, aby tyto kompetence převzali dospívající sami za sebe.
V situacích, kdy rodiče ztrácejí post své autority se velmi často dostávají do opozice
vůči svému dítěti. V mnoha případech tak zaujímají obranný postoj, kterým jen prohlubují
vzniklou propast ve vzájemném vztahu. Poté nabízejí dítěti řadu opodstatnění a omluv, kterými
se snaží ztracenou autoritu získat zpět (Giddens, 1992). Z dlouhodobého hlediska je tato
strategie spíše neúčinná.
Pro období pubescence a adolescence je typická přeměna sociálních rolí. Tato změna se
projevuje převážně ve vztahu k rodičům. V důsledku rostoucí potřeby autonomie, převzetí
samostatnosti a zodpovědnosti pubescenti přestávají přijímat to, co jim rodiče nabízejí. Začínají
si sami vybírat své způsoby jednání a chování, které ovšem nemusí být vždy v souladu
s představami rodičů. Toto období bývá velmi často rizikové pro uplatňování rodičovské
autority. Ve většině rodin však nedojde ke ztrátě autority úplně, ale pouze k její přeměně
(Vágnerová, 2000).
Napjatý vztah mezi dospívajícím a rodičem vyplývá především z rozdílných potřeb:
1. „rodiče si potřebují uchovat svou autoritu, alespoň tu formální, protože jim pomáhá řešit
různé problémy a je významnou součástí jejich identity.
2. Pubescent chápe jako úspěch jakékoli omezení podřízenosti a dětské role, to je cílem jeho
snažení. Není dost zralý na to, aby chápal a akceptoval výhrady rodičů i jejich motivaci
k určitému jednání. Není dost zralý ani na to, aby k nim byl tolerantní. To znamená, že větší
pochopení a toleranci musí projevit rodiče“ (Vágnerová, 2012, s. 241).
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Z výše uvedeného vyplývá, že při uplatňování autority převažuje moc jednoho člověka
nad druhým. V případě rodičovské autority vzniká určitá nerovnováha sil, kdy je převaha
vyspělého jedince nad nevyspělým. S ohledem na tuto skutečnost jsou rodiče také ti, kteří nesou
vyšší část zodpovědnosti za případné nedostatky při uplatňování výchovných prostředků
a autority. Kladný postoj rodičů umožňuje dítěti, aby k nim mělo také kladný a hluboký vztah,
aby se s nimi identifikovalo, a tak získalo jistotu i při navazování vztahů s ostatními. Negativní
postoj rodičů, naopak, stěžuje socializaci dítěte, které se tak může držet více negativních vzorů
a podléhat škodlivým vlivům (Čáp, 1996).

3.2 Narůstající problémy mezi rodiči a adolescenty
V období dospívání obrací mládež svou pozornost obvykle jen k tomu, čeho si váží, co
je pro ně zajímavé. Rodičovská autorita již nemůže být založena pouze na výsadním
a formálním postavení. Takové uplatňování vede spíše k odporu a odmítnutí požadavků.
Mezi hlavní problémy dospívajících patří narušování jejich soukromí a osobní intimity,
zajímání se o důvěrnosti a přílišný dohled ze strany rodičů. Kraus (1999, s. 78) uvádí, „že
adolescenti zvláště podrážděně reagují na starostlivé, sledující pohledy, poznámky a gesta
rodičů či vychovatelů“. Předmětem zájmu se dále stávají různé specifické situace, které se mění
napříč s věkem a pohlavím dítěte. Nejčastěji vznikají konflikty z důvodu špatných známek,
způsobu využívání volného času, způsobu komunikace s rodiči, plnění domácích povinností.
S narůstajícím věkem přibývá přespávání mimo domov, požívání návykových látek, utrácení
peněz, zodpovědnost apod. (Montemayor, 1983).
Ve stresových konfliktních situacích je důležité brát v potaz nejen věk dítěte, ale také
kontext, ve kterém se rodičovská autorita uplatňuje. Vzniklé problémy mohou být důsledkem
špatného uplatňování rodičovské autority, nepříznivého nastavování hranic a limitů ze strany
rodičů, ale také neochoty dítěte plnit rodiči nastavená pravidla a prosazování nezávislosti
(Smetana, Crean & Campione-Barr, 2005).
Výchova dospívajících se liší u otců a matek, rozdílný je také vztah dospívajících
k oběma rodičům. Obecně platí, že vztah s rodičem stejného pohlaví může být napjatější. Jacob
(1974), se zabýval verbální interakcí mezi matkami a jejich syny ve věku 11 a 16 let. Bylo
zjištěno, že 11 letí chlapci více nesouhlasili s požadavky svých matek. Druhá skupina měla na
rodiče větší vliv, i když většinou na úkor matek. Podobných výsledků dosáhl i výzkum několika
dalších autorů, Anderson, Hetherington & Climgempeel (1989). V tomto šetření byla také
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popsána vyšší četnost konfliktů mezi matkou a synem v preadolescentním vývoji, tedy okolo
11 let než ve věku pozdnějším.
Výsledky ukazují, že se rodinné vztahy přeměňují především v časné fázi adolescence,
kdy synové uplatňují více síly na úkor svých matek. Tyto změny ve vztahu matka-syn vedou
také k vyššímu výskytu konfliktních situací. Cílem je během adolescence vyvinout novou
formu interakce založenou na psychické stabilitě chlapců a dospět tak k méně častým
problémům (Anderson at al., 1989).
Přístup matky k dospívajícímu mívá podobu žádostí, proseb více spojených s křikem.
Oproti tomu otec jedná méně emotivně, přesto má sklon více operovat se svou mocí. Důvodem
k častým konfliktům mezi adolescenty a matkou bývá její stálá snaha pečovat o své děti.
Odmítnutí pak mohou brát jako projev nevděku, ne zřídka se matky cítí ukřivděné či ublížené.
Mezi matkou a dcerou zpravidla vzniká vztah vzájemné opory, ale „v období dospívání může
být tento vztah ohrožen vzájemnou rivalitou, vyplývající z potřeb dívky zdůraznit své vlastní
kvality v oblasti ženské role a z potřeby matky tuto tendenci potlačit“ (Vágnerová, 2012). Matka
je tak stavěna do pozice konkurentky a zároveň může ztrácet jistotu ve své ženské a mateřské
roli.
Složitější situace pak může být v rodině, kde chybí otcovský vzor. Pro dospívající
chlapce je proces odpoutání za takových podmínek mnohem složitější. Vztah s otcem v době
dospívání hodně souvisí s tím, jaký vztah si se svými dětmi vybudoval během dětství. Přesto
pro chlapce představuje důležitou součást adolescence, jelikož se od něj učí nakládat se svou
mužskou identitou. K rozporům může docházet ve fázi, kdy dospívající chlapec fyzicky
překoná svého otce. Přestože je pro něj otec důležitý, má potřebu se mu vyrovnat a často to
jinak než výškou nebo fyzickou dovedností nesvede. „Otec by měl poskytnout takovou zpětnou
vazbu, která by podpořila jeho sebevědomí a zároveň fungovala korektně. To znamená, že by
ho informovala o míře přijatelnosti jeho chování“ (Vágnerová, 2012, s. 406).
Výsledky v oblasti konfliktů mezi rodiči a adolescenty jsou stále rozporuplné. Některé
studie uvádějí, že intenzita narůstá před 15. věkem dítěte, tedy v sedmé a osmé třídě základní
školy (Block, 1937; Offer, 1969). Jiné výzkumy naopak uvádějí vyšší frekvenci konfliktních
situací až po 15 věku dítěte (Johnstone, 1975). Nekonzistentní výsledky mohou plynout
z rozdílné metodologie, která byla v šetření použita. Největší omezení vyplývá z nezahrnutí
mladších dětí do výzkumného šetření. Děti pod 12 let nebyly ve většině případech do studií
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zahrnuty vůbec. Přitom se to jeví jako příznačné, především proto, že období 12 let může být
vnímáno již jako prepubescentní.
Ve většině případů dospívající vnímají konfliktní situace jako nežádoucí a stresové, ale
nemusí tomu tak být vždy (Arnett, 2000). Laursen, DeLay & Adams (2010) uvádí, že prožívání
tohoto období jako stresového, je podmínkou pro znovu navázání kvalitního vztahu s rodiči.
LaFleur, Zhao, Zeringue & Laird (2016) se snažili stanovit podmínky, za nichž je
neustálé sledování rodičů nejvíce spojeno s negativními reakcemi dospívajících (tj. časté pocity
toho, že jsou kontrolování a napadáni). Snahou bylo nalezení vztahu mezi monitorováním
rodičů, jejich vřelostí a vnímáním oprávněnosti uplatňovat rodičovskou autoritu. Výzkumu se
účastnilo 242 respondentů (49,2 % mužů, průměrný věk 15,4). Kontrolování adolescentů rodiči
bylo spojeno s více negativními reakcemi zejména v těch případech, kdy si dospívající byli
méně jisti rodičovskou oprávněností a při nižším projevu vřelosti ze strany rodičů. Sledování
a kontrola dospívajících rodiči je tedy velmi citlivá na kontext, ve kterém k monitorování
dochází.
Tato zjištění jsou spíše obecná, i nadále chybí informace o individuálních rozdílech,
které by pomohly k lepšímu pochopení těchto vztahů.

27

NÁVRH EMPIRICKÉHO ŠETŘENÍ
1. Východiska empirického šetření
Teoretická východiska psychologických aspektů rodičovské autority a specifika
vnímání rodičovské autority dospívajícími byla popsána již v teoretické části bakalářské práce.
Cílem této podkapitoly je shrnutí některých zjištění, ze kterých vychází empirická část. Jde
především o spojení výchovného stylu rodičů a vnímání oprávněnosti rodičovské autority.
Výchovné styly rodičů jsou v našich podmínkách dlouhodobě sledovány (např. Čáp,
1996, Gillernová, 2009, 2011). Jeden z rozsáhlejších výzkumů byl proveden na souboru více
jak 2000 respondentů (chlapci a dívky ve věku od 11 do 18 let), v letech 2000-2002.
Respondenti vyplňovaly Dotazník o způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994)
a reflektovali tak emoční vztah a výchovné řízení otce a matky. Výsledky ukázaly zajímavá
zjištění, a to že na rozdíl od stejně provedeného výzkumu, v roce 1991 (Čáp, 1996), významně
přibylo slabého výchovného řízení matek i otců. Gillernová (2009) uvádí, že nejčastějším
výchovným stylem rodičů je v našem prostředí slabé výchovné řízení, a to u obou rodičů častěji
v kombinaci se středním emočním vztahem matky a otce, u matek se emoční vztah blíží více
kladnému vztahu.
Výzkumná šetření z oblasti rodičovské autority jsou velmi rozmanité a komplikované.
Výzkumy ukazují, že na vztahy rodičů a dospívajících je třeba nahlížet spíše kontinuálně,
v souvislosti s předchozím vývojem v dětství. Na oblast rodičovské autority je nahlíženo
z několika různých úhlů. Mezi důležité proměnné, které budou ve výzkumném šetření
navrhnuty ke sledování, zahrnuji:
Projev moci a síly ze strany rodičů a následné vnímání oprávněnosti (perception of
legitimacy) těchto projevů na straně adolescentů. Rozsah akceptace rodičovské kontroly,
v jakých oblastech a za jakých okolností je projev rodičovské autority vnímán ze strany
adolescentů pozitivně a naopak, kdy je vnímán spíše negativně. Dodržování rodičovských
požadavků i přes jejich nepřítomnost.
V důsledku narůstajícího věku dětí se uplatňování rodičovské autority proměňuje.
Proměna rodičovské výchovy je patrná především v nastavování hranic a pravidel, které se
s rostoucím věkem dítěte posouvají. V procesu určování hranic je důležitá především schopnost
reflexe rodičů. Malým dětem pomáhá podpora a kontrola, u těch starších je důležitější vzájemná
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spolupráce (Ondráčková, 2011). V tomto pohledu se autorita rodičů přibližuje dimenzi
výchovného řízení ve stylu výchovy otce či matky.
Petersonová (1988) dokládá, že většina dospívajících si se svými rodiči spíše rozumí.
V případech, kdy se konflikty a nesoulad mezi rodiči a dospívajícím objevují ve velké míře, jde
často o skupinu dospívajících s určitým typem rizikového chování. Nicméně, příčiny takto
narušeného vztahu lze obvykle nalézt již dříve, nikoli až v adolescenci.
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2. Cíl výzkumu a výzkumný design
Cílem výzkumného šetření je získání informací o tom, jak dospívající vnímají
oprávněnost rodičovské autority. Důležitý je především pohled samotných adolescentů, rodiče
nejsou do výzkumu zahrnuti. Důraz bakalářské práce je kladen na rozdílnost vnímání
oprávněnosti rodičovské autority ve dvou základních směrech. Jedním je rozdílné vnímání mezi
mladšími a staršími adolescenty, druhým pak rozdílné vnímání vycházející z výchovného stylu,
který v rodině převládá.
Vzhledem k danému typu problematiky bylo zvoleno kvantitativní výzkumné šetření.
Kvantitativní výzkum lze vymezit jako „záměrnou a systematickou činnost, při které se
empirickými metodami zkoumají (ověřují, verifikují, testují) hypotézy o vztazích mezi jevy“
(Chráska, 2016, st. 11). V souvislosti se stanoveným cílem bylo, jako nejvhodnější metoda
sběru dat, zvoleno dotazníkové šetření, které je detailněji popsáno níže.
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3. Výzkumné předpoklady a výzkumné hypotézy
Výzkumné šetření bude probíhat na základě předem stanovených cílů, za pomoci
definovaných

výzkumných

otázek

a

formulovaných

hypotéz.

Podle

vymezených

psychologických východisek jsou formulovány výzkumné předpoklady. Tyto předpoklady se
vážou k vnímání oprávněnosti rodičovské autority a výchovným stylům rodičů.
1. S vyšším věkem dítěte se bude měnit jeho způsob vnímání rodičovské autority.
Dospívající budou nahlížet odlišným způsobem na oprávněnost uplatňování rodičovské
autority.
„Nástup dospívání vede k nové kvalitě sebeuvědomování, ze které vyplývá potřeba
potvrdit si svou vlastní hodnotu. V rámci rodinných vztahů jde především o zrovnoprávnění
vlastní pozice“ (Macek & Lacinová, 2012, s. 26). Důležitou roli ve vzájemné interakci
a vnímání oprávněnosti prosazování pravidel ze strany rodičů, hraje pocit dospívajících, že
mohou před rodiči svobodně prezentovat své názory a pocity, významný je také pocit, že je
rodiče poslouchají (Grotevand, Cooper, 1985). „Podstatné přitom není, co si myslí rodiče, ale
to, jak celou vzájemnou interakci a komunikaci vnímají a posuzují sami dospívající“ (Macek &
Lacinová, 2012, s. 26).
V procesu posílení rodičovské autority mají významnou roli nastavované hranice.
Gillernová (2009) uvádí, že hranice a jasná pravidla dávají dítěti jistotu a rodičům umožňují
respektovat potřeby, možnosti a přání dítěte. Nicméně, určitá pravidla se obvykle vztahují
ke specifickému časovému období, které se s věkem dítěte proměňuje a posouvá. V důsledku
rostoucího věku dítěte je tedy důležitá nejen proměna rodičovské autority, ale také proměna
stylu vedení v rodině. Projevy dimenze řízení mají dynamičtější charakter ve vztahu k věku
dítěte než dimenze emočního vztahu v rodičovském stylu výchovy.
2. Existuje rozdílnost vnímání oprávněnosti rodičovské autority dospívajícími
v souvislosti s převládajícím výchovným stylem, který je v rodině uplatňován.
Problematika rodičovské autority se velmi významně prolíná s výchovnými styly
rodičů. Vnímání oprávněnosti rodičovské autority může být tedy patrně ovlivněno způsobem
výchovy. Také výzkumy z této oblasti naznačují, že je nutné na tento fenomén nahlížet spíše
kontinuálně, v souvislosti s předchozím vývojem dítěte.
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3.1 Hypotézy
Hlavní součástí kvantitativního výzkumu jsou hypotézy, „vědecky založené
pravděpodobnostní predikce o možných výsledcích či závěrech výzkumu“ (Průcha, 1995, s.
107). I když jsou hypotézy formulovány na základě již objevených zákonitostí, jejich cílem je
zavést předpoklad, který současné poznání rozšíří o další skutečnosti. Důležité je, aby byly
hypotézy operacionalizované a testovatelné, neboť záměrem výzkumu je rozhodnout o
ponechání v platnosti či zamítnutí nulové hypotézy.
Upřesnění pojmu vnímání oprávněnosti rodičovské autority. Představuje rozsah
akceptace rodičovské kontroly, v jakých oblastech a za jakých okolností je projev rodičovské
autority vnímán ze strany adolescentů pozitivně a naopak, kdy je vnímán spíše negativně.
Vnímání oprávněnosti rodičovské autority je ovlivňováno projevem moci a síly ze stran rodičů.
Období adolescence je v tomto případě dáno 15-18/19 rokem. Mladší adolescence 1516 let, starší pak 17-19 let.
Na základě odborné literatury, definování hlavního výzkumného problému a
formulování dílčích cílů výzkumu, byly vytvořeny následující hypotézy:
H0 (1): Ve vnímání oprávněnosti rodičovské autority mezi mladšími a staršími adolescenty není
statisticky významný rozdíl.
HA (1): Ve vnímání oprávněnosti rodičovské autority mezi mladšími a staršími adolescenty je
statisticky významný rozdíl.
H0 (2): Ve vnímání oprávněnosti rodičovské autority mezi adolescenty, kteří byli vychovávaní
určitým výchovným stylem není statisticky významný rozdíl.
HA (2): Ve vnímání oprávněnosti rodičovské autority mezi adolescenty, kteří byli vychovávaní
určitým výchovným stylem je statisticky významný rozdíl.
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4. Výběr a charakteristika použitých metod
Data o výchovném stylu rodičů budou sbírána prostřednictvím Dotazníku o způsobu
výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994). Dotazník je složen ze 40 položek, odděleně pro
matku a otce. Na tyto položky respondent odpovídá na třístupňové škále: ano, zčásti a ne. Na
základě odpovědí dotazníků se zjišťují hrubé skóry v jednotlivých komponentech výchovy
(kladný, záporný, požadavků, volnosti). Jejich sloučením pak získáme informace o emočním
vztahu (záporný, středně kladný, extrémně kladný) a výchovném řízení (silné, střední, slabé,
rozporné) otce a matky.
Metoda, která by prozkoumávala oblast vnímání rodičovské autority z pohledu
dospívajících v našich podmínkách, zatím chybí. Z tohoto důvodu byl sestaven dotazník
vlastní, využitelný pouze pro potřeby bakalářské práce. Vytvořený dotazník sestává ze dvou
hlavních oblastí.
První oblast obsahuje položky vztahující se k rizikovému chování dospívajících:
„Představte si situaci, ve které jste rodiči přistižen při požívání návykových látek –
alkoholové nápoje, cigarety. Do jaké míry by měli rodiče, podle Vás, zasahovat do Vašeho
chování?“
„Představte si situaci, ve které máte možnost podniknout některý z adrenalinových
sportů (jízda na motorce, skok padákem apod.). Do jaké míry by měli rodiče, podle Vás,
zasahovat do Vašeho chování?“
„Představte si situaci, ve které jste rodiči přistižen při několika opakovaném vynechání
školní docházky. Do jaké míry by měli rodiče, podle Vás, zasahovat do Vašeho chování?“
Druhá oblast sestává z položek, týkajících se osobního života dospívajících:
„Představte si situaci, ve které rodiči představíte nové kamarády. Rodiče mají dojem,
že tito kamarádi nemají dobrý vliv na Vaše chování. Požádají Vás proto, abyste se s nimi již
nestýkal/a. Do jaké míry by měli rodiče, podle Vás, zasahovat do Vašeho rozhodnutí?“
„Vzpomeňte si na situaci, kdy jste si vybírali střední školu. Do jaké míry mohli rodiče,
do Vašeho rozhodnutí zasahovat?“
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„Představte si situaci, ve které přivedete ukázat rodičům svého nového
přítele/přítelkyni. Rodiče mají pocit, že na partnerské vztahy máte ještě čas. Do jaké míry by
měli rodiče, podle Vás, zasahovat do Vašeho rozhodnutí?“
Ke každé části se vztahují tři položky, na které respondent odpovídá na 5 bodové škále.
Pěti stupňové škály představují míru, v jaké respondent vnímá oprávněnost rodičovské autority.
Vzor navrženého dotazníku je představen v příloze.
Oba použité dotazníky budou určeny pouze pro adolescenty. Poznatky a získaná data
vyplývající z druhého dotazníku, pro vnímání rodičovské autority, budou spojována s Modelem
devíti polí způsobu výchovy v rodině (Čáp & Mareš 2001).

34

5. Charakteristika a výběr výzkumného souboru
Cílovou skupinou respondentů výzkumného šetření jsou dospívající ve věku od 15
do 18/19 let. Toto věkové rozmezí odpovídá věku středního vzdělávání. Snahou bude
zachování stejného poměru respondentů mezi mladšími a staršími adolescenty. Věkový poměr
je důležitý především proto, že se snažíme zjisti, zda se vnímání oprávněnosti mění s věkem
dospívajících. Z tohoto důvodu je důležité, aby mezi respondenty výrazně nepřevládala skupina
mladších či skupina starších adolescentů. Věkové omezení bylo dáno také kritériem
adolescence a použitelnosti Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy (Čáp & Boschek,
1994).
Výzkumný soubor bude sestávat z minimálního počtu respondentů 300 studentů
pražských škol. Předpokládaný počet probandů se odvíjí od výzkumného cíle, jehož
předpokladem je spojení výsledků respondentů s Modelem devíti polí. Do výzkumu budou
zahrnuty tři typy středních škol – všeobecné střední školy (čtyřletá gymnázia), střední odborné
školy a střední odborná učiliště. Půjde tedy o více stupňový náhodný výběr, kdy bude vždy
vybrána jedna škola daného typu a v ní jednotlivé věkově odpovídající třídy.
Poměr pohlaví v rámci výzkumného souboru nebude nijak ovlivnitelný, neboť není
dopředu známo, jaká třída bude vybrána.

5.1 Etické aspekty výzkumného projektu
Podmínkou pro zařazení do výzkumného šetření bude písemný souhlas alespoň jednoho
z rodičů u nezletilých respondentů. Informovaný souhlas bude souhlasem k dotazování dítěte
a anonymním použitím dat pro vědecko-výzkumné účely.
Důležité bude také zachování dvou etických principů v psychologii, kterými jsou zásady
beneficence a non maleficence. Výzkumné šetření by mělo být přínosné, bez nežádoucích
účinků.
Respondenti nebudou vystaveni žádným nepříznivým podmínkám, které by pro ně
mohly být nebezpečné či je mohly negativně ovlivnit. Výzkumné zkoumání bude probíhat
formou dotazníkového šetření, které bude zcela dobrovolné.
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Přínos výzkumného šetření je patrný především v poskytnutí nových poznatků
ve vztahu mezi rodičem a dítětem. Získané informace mohou být příznačné především pro praxi
rodinného poradenství.
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6. Výzkumné podmínky a způsob analýzy dat
Časové vymezení sběru dat je plánováno na období 2. pololetí, tedy na únor příslušného
roku. Toto období se jeví jako více vhodné, a to především proto, že po velkých prázdninách
jsou děti v různém rozpoložení. Předpokládá se, že pro školu je takový výzkum spíše
nezajímavý, proto je nutné počítat s jejich nezájmem. Školy budou požádány o pomoc při sběru
dat prostřednictvím osobního kontaktu. Výběr škol bude probíhat s dostatečným předstihem,
aby bylo možné, v případě jejich odmítnutí, oslovit školy jiné. Samozřejmostí a nutnou
podmínkou bude podepsání souhlasu rodičů s výzkumem u nezletilých respondentů. Zaslán
bude také informační dopis, ve kterém bude popsána struktura a cíl výzkumu. V případě, že
bude škola s výzkumem souhlasit, bude výzkumné šetření představeno rodičům. S výzkumem
budou rodiče seznámeni pravděpodobně na třídních schůzkách, kde bude také možnost
podepsání informovaného souhlasu. Tyto nutné okolnosti zajistí výzkumný tým sám, aby
nepřehazoval práci na třídní učitele a nesnižoval tak potenciální možnost zařazení třídy
do výzkumu.
Samotný sběr dat bude probíhat v rámci jednoho dne. Administrace testových metod
bude prováděna v dopoledních hodinách, kdy respondenti nebudou tolik unaveni. V začátku
testování budou respondenti uvítání a požádáni o spolupráci, dále budou seznámeni s cílem
výzkumu a tím, jaký bude následující postup. Anonymita respondentů bude zajištěna na základě
přidělení číselných kódů, kterými budou předem označeny také dotazníky.
V prvním kroku bude respondentům předložen dotazník způsobu výchovy (Čáp &
Boschek, 1994), kterému budou předcházet základní demografické údaje (jméno, věk, místo
bydliště). Další metodou bude vytvořený dotazník pro zjišťování vnímání rodičovské autority
(vytvořený pro účely bakalářské práce). Časový odhad použitých metod je okolo 45 minut
(zabere jednu vyučovací hodinu).
Získaná data budou vyhodnocována mimo prostředí škol. Data z Dotazníku zjišťování
způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994) budou zpracována dle instrukcí manuálu.
První hypotézu lze ověřit srovnáním dvou skupin (mladší a starší adolescenti). Zda je
rozdíl mezi skupinami statisticky významný bude ověřováno pomocí neparametrického Mann
– Whitney U testu, který pracuje s ordinálními daty (viz. popis statistických metod).
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V případě druhé hypotézy srovnáváme 9 výchovných polí, tedy zda se od sebe
statisticky významně liší hned několik výchovných stylů. To, zda se od sebe statisticky
významně liší respondenti s jednotlivými výchovnými styly zjistíme pomocí Kruskal –
Wallisova testu – jednofaktorové neparametrické ANOVy (viz. popis statistických metod).

6.1 Popis statistických metod
Mann Whitney U test. Tento test se používá pro hodnocení nepárových pokusů, kdy
porovnáváme dva různé výběrové soubory ze stejné populace. Výsledná data ukážou, zda jsou
tyto dva soubory ekvivalentní či nikoli. V psychologii se tento test obvykle využívá při práci
s ordinálními daty (Statistics Solutions, 2018).
Příklad využití:
Vzorec:

𝑈𝐴 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 +

𝑛1 ∗(𝑛1 +1)

𝑈𝐵 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 +

𝑛1 ∗(𝑛1 +1)

2

2

− 𝑅𝐴
− 𝑅𝐵

𝑈𝐴 – výsledek testovací statistiky pro skupinu A (mladší adolescenti)
𝑈𝐵 – výsledek testovací statistiky pro skupinu B (starší adolescenti)
𝑛1 – počet respondentů ve skupině A
𝑛2 – počet respondentů ve skupině B
𝑅𝐴 – součet pořadí pro skupinu A
𝑅𝐵 – součet pořadí pro skupinu B
Např. 150 respondentů bude spadat do skupiny A (mladší adolescenti) a 150 do skupiny
B (starší adolescenti). Dále všechna měření uspořádáme podle pořadí HS, bez ohledu na to,
ze které skupiny pocházejí, vzestupně podle velikosti. Vytvoříme tak směsný výběr. Následně
jednotlivým hodnotám přiřadíme pořadí (od 1 do n). Pokud se dvě nebo více hodnot
ve směsném výběru shodují, přiřadíme jim průměrné pořadí. Vypočteme součty pořadí pro
jednotlivé skupiny (𝑅𝐴 ; 𝑅𝐵 ). Vypočteme testovací statistiky (𝑈𝐴 ; 𝑈𝐵 ) podle statistického
vzorce. Jako testovací kritérium vybereme menší ze statistik. Vyhledáme tabulkové kritické
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hodnoty pro Mann – Whitneův test podle stanovené hladiny významnosti (α=0,05). Nakonec
porovnáme vypočtené testovací kritérium U s tabulkovou kritickou hodnotou. V případě, že
bude U nižší než kritická hodnota, můžeme zamítnout nulovou hypotézu.
Kruskal-Wallisův Test – jednofaktorová neparametrická ANOVA. Zobecněním pro
Mann – Whitney U Test, pro více než dvě srovnávané skupiny. Myšlenkou tohoto testu je, že
platnosti nulové hypotézy jsou sloučené hodnoty všech výběrových souborů.
Pro výpočet testu tedy opět seřadíme všechna pozorování podle velikosti, na základě
HS (jako by pocházely z jednoho výběru), dále přiřadíme jednotlivým hodnotám pořadí.
Vzorec:

𝑄=

12
𝑛(𝑛+1)

∑𝑘𝑖=1

𝑇𝑖2
𝑛𝑖

− 3 ∗ (𝑛 + 1)

n – celkový počet pozorování
𝑛𝑖 ; 𝑛2 … 𝑛𝑘 – počty pozorování v jednotlivých skupinách (n = 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘 )
k – celkový počet skupin
𝑇𝑖 – součet pořadí v i-té skupině
Nulovou hypotézu tak zamítneme na hladině významnosti α (0,05), v případě, kdy je
realizace testové statistiky Q větší než kritická hodnota příslušná hladině významnosti α.
Kritickou hodnotu lze najít v tabulkách pro Kruskalův-Wallisův test (Matematická biologie,
2018).
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Diskuze
Výše zmíněné výchovné postoje naznačují, jak je obtížné považovat některé výchovné
přístupy za obecně platné či správné. Každá rodina tvoří zcela specifické a jedinečné
uspořádání. Toto uspořádání je ovlivněno řadou faktorů. Mezi tyto faktory spadá nejen aktuální
historická situace či celospolečensky prosazované normy, ale také faktory mnohem intimnější
(Šulová, 2005). Můžeme zde sledovat především vliv původní rodiny rodičovského páru, vztah
s rodičem stejného či opačného pohlaví, osobnostní předpoklady, partnerský soulad, schopnost
kooperace a mnohé další (Šulová, 1987).
Také do vztahu rodič-dítě, vstupuje velké množství proměnných, které nemohou být pří
výzkumném šetření zcela postihnuty. Možná i z těchto důvodů, je i nadále oblast rodičovské
výchovy a s tím související rodičovské autority málo prozkoumána.
Z teoretické části vyplývá, že výchovu ovlivňují činitelé působící jak ze strany rodičů,
tak ze strany vychovávajících dětí. Existuje tak obrovské množství faktorů, které mohou mít
vliv na zvolený výchovný styl rodičů, uplatňování rodičovské autority a celkové rodinné klima.
Zjištěné informace o působení základních faktorů jsou poměrně ucelené a jasné. V odborném
světě existuje mnoho poznatků o vlivu úplných, či neúplných rodin a extrémním věku rodičů.
Prozkoumávána je také oblast vzájemné interakce mezi rodiči, výskyt rodinných konfliktů či
případná patologie. Méně jasné mohou být ty faktory, které jsou na první pohled zanedbatelné
či obtížněji zjistitelné. Mezi tyto proměnné patří např. temperamentové a osobnostní rysy
rodičů, ale i dětí, dále zkušenosti na straně rodičů a jejich samotná výchova. Neméně
zanedbatelné jsou také charakteristické rysy prostředí, sociální a ekonomický rodinný status.
Úkolem zkoumání problematiky rodinného prostředí by mělo být také zachycení vývoje
a dynamiky rodiny. I z tohoto důvodu jsou výzkumná šetření dané oblasti natolik obtížná.
S rostoucím věkem dětí, ale i rodičů dochází k mnoha změnám, které se do rodinného
fungování značně promítají.
Cílem výzkumného šetření je propojení výchovných stylů rodičů s vnímáním
rodičovské autority dospívajícími. Oblast rodičovské autority je poměrně komplikovaná.
Můžeme na ní nahlížet hned z několika úhlů, přesto není zcela jasné, jak ji vymezit.
Komplikovanost zkoumání rodičovské autority se také ukázala při tvorbě výzkumného
návrhu. Prvotním cílem bylo vytvoření alespoň 30 položkového dotazníku, na který měl
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respondent odpovídat ano, zčásti a ne, stejně tak, jako tomu je v dotazníku pro Zjišťování
způsobu výchovy. Při vytváření návrhu dotazníku se ovšem ukázalo, jak obtížné je dané
položky vytvořit. Obsah položek se neustále prolínal s otázkami na výchovný styl rodičů.
Z tohoto důvodu byly zvoleny otázky, na které respondent odpovídá na pěti bodové škále.
Vyjadřuje tak míru oprávněnosti rodičovské autority v konkrétně popsaných situacích. Tento
způsob hodnocení nám lépe pomůže postihnout rozdílnost mezi výchovným stylem a vnímáním
oprávněnosti rodičovské autority dospívajícími. Lze tak také zhodnotit věkový vývoj, zda
mladší adolescenti, vnímají oprávněnost rodičovské autority v jiných situacích než adolescenti
starší, či nikoli.
Mnoho odborníků se snaží o bližší prozkoumání této problematiky z pohledu rodičů.
Důležité je ale nejen to, jak je rodičovská autorita uplatňována rodiči, ale také to, jak je vnímána
dětmi. Stále chybí ucelené informace o tom, jak adolescenti vnímají pojem rodičovské autority,
co je pro ně důležité a co nikoli. Navrhovaný výzkum nám může pomoci v prozkoumání
a zjišťování především těchto informací.
Důležité také je, aby získané výsledky byly jasně a zcela konkrétně vymezeny, neboť
právě tím můžeme přispět k jejich operacionalizaci pro běžnou praxi. Na základě získaných
výsledků můžeme rodičům přiblížit jejich výchovné řízení, ale také to, jak oni sami rodičovskou
autoritu uplatňují a tím ovlivňují vnímání a životy dospívajících. Pro rodiče může být velmi
přínosný popis a přiblížení konkrétních důsledků či dopadů, budou-li o to sami stát.
Navrhovaný výzkum může být ovlivněn mnoha nežádoucími proměnnými. Mezi úskalí,
která se mohou během testování vyskytnout, patří především věk respondentů a s tím
související informovaný souhlas ze strany rodičů. Z etického hlediska je informovaný souhlas
rodičů nutnou podmínkou pro zařazení do výzkumu. Tato skutečnost může ovlivnit především
výběr respondentů, který tak bude ohrožen vyšším počtem nezařazených respondentů. Tomuto
riziku lze předejít včasným oslovením respondentů a jejich rodičů.
Dalším nedostatkem může být neovlivnění poměru chlapců a dívek v souboru. S tímto
nepoměrem budou výzkumníci obeznámeni, protože je jasné, že nelze dopředu ovlivnit v jakém
rozložení oslovené třídy budou. Nicméně se budeme snažit předejít tomu, aby šlo pouze o školy
čistě dívčí či chlapecké.
Výběr respondentů bude poměrně náročný, proto není do výzkumného šetření zahrnuta
podmínka jednoho typu rodin. Zajištění toho, aby šlo např. pouze o úplné rodiny, s vlastními
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rodiči, by bylo značně komplikované. Mezi respondenty se tak mohou objevit adolescenti, kteří
pocházejí z rodin úplných, neúplných, adoptovaných apod. Tyto konkrétní charakteristiky by
bylo zajímavé sledovat v dalším výzkumu, který by byl zaměřený pouze na zjišťování
odlišností ve vnímání autority mezi jednotlivými typy rodin.
Mezi důležité nežádoucí proměnné můžeme zařadit také aktuální testovou situaci, která
může být ovlivněna fyzickým i psychickým stavem respondentů. Dotazníkové metody mohou
být také ovlivněny řadou nepřesností. Toto riziko je patrné především u druhého dotazníku pro
zjišťování způsobu vnímání rodičovské autority. Tento dotazník je vytvořen pouze pro účely
bakalářské práce, proto ho nelze pokládat za standardizovanou metodu. Před jeho použitím
bude nutná nejen kvalitativní položková analýza, abychom zjistili, zda jsou dané položky dobře
srozumitelné, ale také ověření reliability a validity testové metody.
Bakalářská práce představuje pouze návrh výzkumného šetření, které nebylo nijak
realizováno a prozkoumáváno v praxi. Je tedy pravděpodobné, že v případě jeho realizace,
mohou vyvstat další podnětná témata k diskuzi.
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Závěr
Teoretická část bakalářské práce představuje základní ucelené informace a názory,
týkající se oblasti výchovných stylů rodičů a vnímání rodičovské autority. Problematika
rodinného prostředí a z ní vycházející otázky, je poměrně komplikovaná. Cílem bakalářské
práce bylo především shrnutí nejvýznamnějších poznatků, postihnutí dynamického vývoje
a zamyšlení se nad problémy možného zkoumání.
První kapitola pojednává o výchovných stylech rodičů. Výchovné styly rodičů jsou
velmi dobře prozkoumány, a to jak v našem prostředí, tak jinde ve světe. Důraz je kladen nejen
na současné výchovné styly, ale i na jejich historický vývoj. Zajímavé je také pojetí determinace
výchovného stylu rodičů. Co a jakým způsobem ovlivňuje výchovný styl, který si rodič volí.
Většina těchto determinant působí na nevědomé úrovni, ale i přesto, dokážou rodinou výchovu
značně ovlivnit. Dané faktory se vzájemně proplétají a způsobují tak jejich nesnadné zkoumání.
Druhá kapitola se již více zaměřuje na vztah mezi rodičem a adolescentem. Období
adolescence představuje specifické období ve vývoji dítěte, které se vyznačuje velkým
množstvím změn. Tyto změny poté mohou ovlivňovat vztah mezi rodičem a dospívajícím.
Jejich vliv může být jak pozitivní, tak především negativní. Adolescenti se začínají více podílet
na běžném chodu domácnosti, vstupují do záležitostí rodičů a poskytují svůj kritický pohled
(Bornstein, 1995).
Třetí kapitola bakalářské práce je věnována pojetí rodičovské autority. Rodičovská
autorita je vnímána z několika úhlů. Zajímavý přístup přináší Smith (1977). Ten vnímá
rodičovskou autoritu jako rozsah a zdůrazňuje tak dynamické pojetí rodičovské výchovy. Dle
Giddens (1992) rodičům není udělena vedoucí pozice dlouhodobě. S vyšším věkem dítěte, ale
i rodičů prochází rodičovská autorita značným vývojem. I z tohoto důvodu je příznačné tuto
oblast nadále sledovat.
Zajímavý je také předpoklad, že pro uplatňování rodičovské autority je důležitý určitý
kontext, v tomto případě výchovné působení v dané rodině. Dospívajícímu by mělo být jasné,
za jakých okolností dochází k přísnějšímu nastavování hranic, pravidel a za jakých nikoli.
Empirická část bakalářské práce představuje návrh výzkumu, po jehož uskutečnění
bychom mohli dojít k zajímavým zjištěním. Přínosem by mohlo být především poskytnutí
pohledu ze strany dospívajících. Informace o tom, jak adolescenti vnímají uplatňování
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rodičovské autority a celkové rodinné klima by mohly přispět k lepší praxi rodinného
poradenství.
Za optimální výchovné prostředí pro rozvoj dítěte lze pravděpodobně požadovat
prostředí, ve kterém jsou na dítě kladeny přiměřené požadavky. Důležitá je také akceptace
rodiči a vnímání náklonnosti, děti musejí vědět, že je rodiče milují a přijímají. Je jasné, že tomu
tak není v každé rodině. „Připusťme, že někteří rodiče by rádi vychovávali své děti co nejlépe,
ale nevědí, jak na to“ (Gillernová, 2004).
Z výzkumných poznatků plyne, že společné činnosti velmi příznivě působí na rozvoj
vztahů v rodině. „Společná realizace různých druhů činností přispívá k příznivému emočnímu
klimatu v rodině, k prohlubování vzájemné interakce rodičů a dětí, porozumění a adekvátnímu
poznávání schopností, dovedností, přání, zájmů i cílů dětí i rodičů“ (Gillernová, 2004).
Návrh výzkumu poskytuje prostor pro další výzkumné šetření. Mezi další zkoumání by
mohlo patřit především zjišťování rozdílů ve vnímání rodičovské autority mezi odlišnými typy
rodin, mezi sourozenci a mladšími dětmi. Přínosný by mohl být také longitudinální výzkum,
který by se zabýval tím, jak se vnímání a uplatňování rodičovské autority proměňuje během
celé výchovy, až po dobu osamostatnění dítěte.
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Přílohy:
Dotazník vnímání rodičovské autority (pracovní název).
JMÉNO:

VĚK:

Následující dotazník obsahuje 6 položek. Položky jsou hodnoceny na 5 bodové škále od 1 (za
dané chování si zodpovídám sám) do 5 (maximální možné zapojení rodičů). Vaším úkolem je
zodpovězení všech následujících položek. Prosím, odpovídejte pravdivě, žádná odpověď není
chybná. Vybranou hodnotu zřetelně označte.
VZOR:
MINIMÁLNĚ

1

2

3

4

5

MAXIMÁLNĚ

„Představte si situaci, ve které jste rodiči přistižen při požívání návykových látek –
alkoholové nápoje, cigarety. Do jaké míry by měli rodiče, podle Vás, zasahovat do Vašeho
chování?“
MIN.

1

2

3

4

5

MAX.

„Představte si situaci, ve které máte možnost podniknout některý z adrenalinových
sportů (jízda na motorce, skok padákem apod.). Do jaké míry by měli rodiče, podle Vás,
zasahovat do Vašeho chování?“
MIN.

1

2

3

4

5

MAX.

„Představte si situaci, ve které jste rodiči přistižen při několika opakovaném vynechání
školní docházky. Do jaké míry by měli rodiče, podle Vás, zasahovat do Vašeho chování?“
MIN.

1

2

3

4

5

MAX.

I

„Představte si situaci, ve které rodiči představíte nové kamarády. Rodiče mají dojem,
že tito kamarádi nemají dobrý vliv na Vaše chování. Požádají Vás proto, abyste se s nimi již
nestýkal/a. Do jaké míry by měli rodiče, podle Vás, zasahovat do Vašeho rozhodnutí?“
MIN.

1

2

3

4

5

MAX.

„Vzpomeňte si na situaci, kdy jste si vybírali střední školu. Do jaké míry mohli rodiče,
do Vašeho rozhodnutí zasahovat?“
MIN.

1

2

3

4

5

MAX.

„Představte si situaci, ve které přivedete ukázat rodičům svého nového
přítele/přítelkyni. Rodiče mají pocit, že na partnerské vztahy máte ještě čas. Do jaké míry by
měli rodiče, podle Vás, zasahovat do Vašeho rozhodnutí?“
MIN.

1

2

3

4

5

MAX.

II

