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ÚVOD 
 

Sociální kompetence v dne!ní dob" nab#vají stále na v"t!ím v#znamu. 
Rozvíjí se sektor slu$eb a podle v#zkum& jsou od zam"stnavatel& stále více 
kladeny po$adavky na dobré dovednosti komunikace, asertivity, empatie, 
ovládání emocí. Kvalita komunikace a vztah& ovliv/uje cel# $ivot. Ve !kolství se 
zavádí v#uka k sociálním kompetencím. Nejd&le$it"j!í vliv na rozvoj t"chto 
dovedností má v!ak rodina. Z tohoto d&vodu jsme si v této práci dali za cíl, 
zji!0ovat  stav sociálních kompetencí u d"tí v rodinném prost%edí, a to 
v návaznosti na pedagogickou literaturu. 

Bakalá%ská práce je rozd"lena do 'ty% kapitol, které jsou strukturovány do 
podkapitol. Ka$dá kapitola koresponduje se sv#m vyty'en#m cílem.  

Cílem kapitoly Teoretická v"chodiska je z pedagogické literatury získat 
p%ehled o tématu sociálních kompetencí. Zahrnuje to definování pojm&, které se 
k sociálním kompetencím vztahují. Sou'ástí je také pojetí n"kolika odborník& 
zab#vajících se tímto tématem. A v neposlední %ad" poukázání na v#znam 
sociálních kompetencí pro  'lov"ka a spole'nost. 

Cílem kapitoly  Sociální kompetence a jejich charakteristika je  
objasnit pojmy poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy, spolupráce, 
kompetice a jejich obsah, podle 'len"ní Josefa Valenty.  

Cílem kapitoly Mo#nosti rodiny p!i v"chov$ sociálních kompetencí je 
získat z pedagogické literatury informace o tom, jak d"ti ovliv/uje rodinné 
prost%edí, jak se rodi'e sv#m vzorem podílí na utvá%ení  osobnosti d"tí. A 
zji!0ovat, které skute'nosti se odrá$í ve v#chov" k sociálním kompetencím. 

Cílem kapitoly Pr%zkum v rodinách je zjistit stav sociálních kompetencí 
v p"ti vybran#ch rodinách, které se li!í po'tem d"tí. Vytvo%it si celkov# obraz o 
fungování rodiny, vzájemn#ch vztazích a zp&sobu komunikace. Cílem je zjistit, 
zda po'et d"tí ovliv/uje  p%ístup rodi'& k v#chov" k sociálním kompetencím. 
Sociální kompetence jsou obsahov" velmi !iroké a jejich rozvoj u d"tí ve velké 
mí%e podléhá v#vojov#m stádiím. Z tohoto d&vodu je  pr&zkumná 'ást  
zam"%ená na p%ed!kolní v"k. Pr&zkumn# rozhovor je veden s matkou a 
zji!0ující otázky jsou p%edev!ím sm"rovány k jednomu konkrétnímu dít"ti 
$enského pohlaví. Pro ú'ely objektivního  srovnání jsou pr&zkumné rodiny dále 
vymezeny bydli!t"m v m"st" Brn" a podobn#m ekonomick#m zázemím. 

Vzhledem k volb" tématu jsme se rozhodli pou$ít kvalitativní p!ístup. 
Metodou pro získání dat bylo v této práci pou$ito polostrukturovaného 
rozhovoru. P%i anal#ze zji!t"n#ch údaj& byla vyu$ita metoda zakotvené teorie. 

Obsah témat sociálních kompetencí je velmi !irok#. Tato práce je 
náhledem do problematiky.  
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1 TEORETICKÁ V&CHODISKA 
 

V této kapitole jsou definovány základní pojmy, které se vztahují k tématu 
sociálních kompetencí. Také je zde nastín"n p%ehled z pedagogické literatury  o 
pojetí tématu od n"kolika autor&. D&le$itou sou'ástí je poukázání na d&le$itost 
sociálních kompetencí pro 'lov"ka a  jejich v#znam pro spole'nost. 

 

1.1 Vysv$tlení pojm% pou#it"ch v bakalá!ské práci 
 
Kompetence 
 

Termín kompetence  v psychologickém  slovníku (Hartl, 2004, s. 112 ) 
definuje jako „schopnost, zp!sobilost, kvalifikace.“ Dal!í pou$ívaná synonyma  
jsou dovednost, ú'innost, oprávn"ní. Mít kompetenci znamená b#t vybaven 
slo$it#m souborem v"domostí, dovedností a postoj&. Úsp"!n" zvládnout úkoly 
a situace, do kter#ch se 'lov"k dostává. Schopnost orientovat se, provád"t 
vhodné 'innosti, zaujmout p%ínosn# postoj.  
 
 
Klí'ové kompetence jako nad!azen" pojem 
 

„S ohledem na domácí obecn"-pedagogické zázemí jsou klí#ové 
kompetence definovány jako soubory v"domostí, dovedností, schopností, 
postoj! a hodnot d!le$it%ch pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do 
spole#nosti a budoucí uplatn"ní v $ivot".“ (Vete&ka, 2008, s. 71) 
Rychl# v#voj v"deckého a technického pokroku, ke kterému v poslední dob" 
dochází, nutí 'lov"ka k adaptaci na zm"nu podmínek. Dosavadní znalosti jsou 
rychle nahrazovány nov#mi. Je t%eba neustálého vzd"lávání. Znalosti jsou 
nejcenn"j!ím zdrojem ekonomické r&stu, hnací silou osobního a profesního 
vzd"lání. (Vete!ka, 2008) 

 
Klí'ové kompetence se li!í podle oblastí, ve kter#ch jsou vy$adovány.  

M&$eme se setkat se specifick#mi kompetencemi d&le$it#mi pro uplatn"ní na 
trhu práce. Sem m&$eme zahrnout nap%íklad klí'ové kompetence k v#konnosti, 
k aktivnímu p%ístupu, ke zvládání zát"$e, k uspokojování zákaznick#ch pot%eb, 
k podnikavosti, atd.  
Zdroj – www. mamenato.cz, p%ístup 4.2.2011 
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Kompetence ve vzd$lávání - Evropské zem" se sna$í ur'it, které jsou 
to ty v"domosti, dovednosti a schopnosti, které ob'an&m pomohou obstát v 
m"nícím se sv"t". *ít plnohodnotn# $ivot, za'lenit se do spole'nosti, aktivn" 
spoluutvá%et budoucí podobu spole'nosti, mít ochranu proti sociálnímu 
vylou'ení a nezam"stnanosti. Rozvoj klí'ov#ch kompetencí je v sou'asné 
dob" hlavním cílem vzd"lávání. Je zahrnut v národním programu rozvoje 
vzd"lávání, tzv. Bílé knize. D&raz je kladen na zm"nu systému v#uky. „Bude 
podporována celková zm"na charakteru v%uky na v&ech stupních &kol tak, aby 
byly vyu$ívány a &í'eny nové aktivní v%ukové strategie, zejména projektová 
v%uka a r!zné formy mezip'edm"tové integrace, které umo$ní rozvoj klí#ov%ch 
kompetencí, jako nástroje p'em"ny encyklopedického pojetí vzd"lávání.“ (Bílá 
kniha, s. 91) 
 
Evropsk# rámec zahrnuje osm oblastí klí'ov#ch kompetencí: 
1. Komunikace v mate%ském jazyce 
2. Komunikace v cizím jazyce 
3. Matematické kompetence a základní kompetence v oblasti v"dy a 
technologií 
4. Kompetence v oblasti digitálních technologií 
5. Kompetence u'it se u'it 
6. Sociální a ob'anské kompetence 
7. Smysl pro iniciativu a podnikatelské my!lení 
8. Kulturní pov"domí a vyjád%ení 

Zdroj – Národní ústav odborného vzd"lávání  (http://www.nuov.cz/koncepce-
kk) 

 

Sociální kompetence 
 

Tématem sociální kompetence se zab#vá sociální psychologie a 
psychologie osobnosti. Kompetence je pou$ívána jako nad%azen# termín pro 
!irok# komplex schopností, znalostí a dovedností. Ve v#znamu sociální 
kompetence je tato dovednost 'i schopnost spojována se vztahy s druh#mi 
lidmi, jejich vzájemnou komunikací a spoluprací. (Oudová,2007) 

Sociální kompetencí se rozumí schopnost jedince se o sebe v sociálním 
prost%edí postarat. Um"t si pomoci, b#t zodpov"dn# za sám sebe, za sv&j $ivot 
a také b#t spoluzodpov"dn# za $ivot druh#ch. Sou'ástí sociální kompetence je 
zp&sobilost navázat a udr$et sociální kontakt.  (Oudová,2007) 

Sociální kompetence jsou sou'ástí klí'ov#ch kompetencí, tj. základních 
$ivotních dovedností. Tyto kompetence lze rozd"lit do dvou základních skupin, 
které se v praxi vzájemn" prolínají. Podmínkou dobrého rozvoje sociálních 
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vztah& je celkov# p%ízniv# rozvoj osobnosti. Nelze od sebe striktn" odd"lit 
pouze sociální kompetence od osobnostních schopností. Osobnost jedince se 
do vztah& k lidem, zp&sobu komunikace i spolupráce promítá, ur'uje ji. Kvalita 
sociálních dovedností je závislá na jejich nositeli. Jeho osobnostních kvalitách, 
hodnotách a postojích.   

Intrapersonální kompetence se vztahují k jedinci. Zahrnují dovednosti 
sebepoznávání a sebepojetí, sebeovládání, %ízení svého 'asu, psychohygieny,  
pozitivní p%edstavy o sob" , sebereflexe. (Valenta, 2006) 

Interpersonální kompetence se vztahuje k druh#m lidem. Rozvíjí se ve 
vzájemné interakci s druh#mi.  Tato dovednost zahrnuje poznávání lidí, 
efektivní komunikaci s nimi, um"ní aktivního naslouchání, asertivitu, empatii, 
um"ní udr$ování mezilidsk#ch vztah& a %e!ení sociálních problém&, dovednost 
spolupráce a etického sout"$ení.(Valenta, 2006) 
 
 
Sociální inteligence 
 

Inteligence je obecn" chápána jako schopnost usuzovat, chápat vztahy, 
u'it se ze zku!enosti, %e!it problémy. Jednodu!e %e'eno p%izp&sobit se nov#m 
podmínkám a m"nit své chování podle m"nících se situací. Inteligence je 
v"t!inou chápána jako obecná schopnost, projevuje se v chování. Existuje %ada 
forem inteligence. U ka$dého 'lov"ka je zastoupena v r&zné mí%e. Mezi 
základní pat%í – inteligence jazyková, hudební, logicko-matematická, 
prostorová, pohybová. Inteligence intrapersonální je inteligence osobního 
rozvoje. Zahrnuje schopnost vyznat se v sob". A inteligence interpersonální 
neboli sociální zahrnuje schopnost vyznat se v druh#ch lidech. (Vízdal,2008) 

Sociální inteligence se zam"%uje na sociální vztahy. V psychologickém 
slovníku (Hartl, 2004, s. 251) definuje sociální inteligenci jako „schopnost jednat 
s lidmi a tvo'iv" 'e&it mezilidské konflikty, základem je empatie, zb"hlost v 
mezilidské komunikaci i citlivost pro mezilidské vztahy. Vysok% stupe( 
ozna#ován za sociální takt.“ 

Sociální inteligence je tedy schopnost porozum"t  emocím, my!lení a 
chování druh#ch lidí, porozum"t sob" a na základ" toho se p%im"%en" chovat. 
(V#rost, 2008) 
 
Emo'ní inteligence 
 
 P%ím# vztah k sociálním kompetencím má emo'ní inteligence. Je 
definována (Hartl, 2004, s. 59) jako „schopnost vhodn" uplat(ovat vlastní city i 
rozpoznat a brát v úvahu city druh%ch p'i zvládání osobních i pracovních 
situací; citová vyzrálost; míra radostného pro$ívání $ivota.“  
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 Sociální rozm"r má emo'ní inteligence proto, $e je p%edev!ím 
uplat/ována ve vztazích s druh#mi lidmi. Rozhoduje o zp&sobu komunikace a 
ovliv/uje kvalitu lidsk#ch vztah&. Bradberry (2007) rozd"luje emo'ní inteligenci 
do dvou základních skupin, osobní schopnosti a sociální schopnosti, které dále 
d"lí, viz. Obrázek '. 1.  
 
 

 
Obrázek '. 1 – dovednosti emo'ní inteligence, (Bradberry, 2007, s. 43) 
 
 Sebeuv$dom$ní -  je schopnost vnímat své vlastní emoce a svoje 
pohnutky. Mít nad nimi nadhled. Emoce jsou pro nás velmi prosp"!né. V$dy 
slou$í k n"jakému ú'elu. Jsou reakcí na na!e zku!enosti. P%iná!í nám cenné 
informace o nás samotn#ch. 
 Sebeovládání – závisí na na!em sebeuv"dom"ní. Je to schopnost 
vyu$ít informaci od sv#ch emocí. Ovládnout se a z&stat p%izp&sobiví. +ídit své 
chování pozitivn". Sebeovládání nám pomáhá vydr$et pr&zkum vlastních 
emocí. Úkolem je, sna$it se své emoce pochopit. Z&stat v klidu a p%itom hledat 
nejvhodn"j!í zp&sob %e!ení situace. 
 Sociální uv$dom$ní – je schopnost rozpoznat emoce jin#ch lidí. Jde o 
pochopení jejich stavu a o vnímání,  co si n"kdo jin# myslí a cítí Navzdory 
tomu, $e my to m&$eme vnímat zcela odli!n". Úkolem je nenechat se polapit 
jenom vlastními emocemi. 
 (ízení vztah% – je vyúst"ní prvních t%í dovedností. Je to schopnost 
úsp"!n" vést interakce s druh#mi lidmi. Schopnost zvládnout konflikt, jasn" 
komunikovat. Schopnost b#t v"rni sv#m hodnotám a p%itom vid"t p%ednosti u 
druh#ch lidí. I u t"ch, které nemáme v oblib". (pozn. pojem %ízení vztah& je 
v sou'asné dob" nahrazen pojmem management) 

V#hodou emo'ní inteligence je, $e není nem"nná. Sice vychází z obecné 
inteligence, ale není na ní striktn" vázaná. Emo'ní inteligence s v"kem obvykle 
stoupá. (Brandberry , 2007) 

Zab#vat se sv#mi pocity, p%em#!let nad tím, co nám o nás samotn#ch 
sd"lují je velmi prosp"!né. Vízdal (2008, s. 106) pí!e, $e „)ízení cit! je toti$ 
pro $ivotní úsp"ch, zdraví a spokojenost mnohem d!le$it"j&í ne$ rozumová 
inteligence.“ 

Osobní schopnosti Sebeuv!dom!ní Sebeovládání

Sociální schopnosti Sociální uv!dom!ní "ízení vztah#
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1.2 P!ehled problematiky v literatu!e 
 
Argyle, M. Psychology of interpersonal behavior, Harmondsworth 1967 (in 
Nakone'n#, 1999) 
 

Argyle (1969, in Nakone'n#,1999, s. 253) zavedl ve vztahu k sociálním 
kompetencím termín sociální obratnost ("social skill"). „Sociální obratnost 
pova$uje za analogickou motorické obratnosti, jde tedy o jakousi "&ikovnost" 
v sociální interakci p'i prosazování sv%ch zájm!.“ Stejn" jako kdy$ se 'lov"k 
u'í r&zn#m jin#m motorick#m dovednostem (jezdit na kole,hrát na klavír), u'í 
se i jisté obratnosti ve svém sociálním chování.  Obratné chování je p%i 
úsp"chu upev/ováno a neobratné je p%i neúsp"chu utlumováno. V$dy jde o 
sled podn"t& a reakcí na dan# podm"t. (Nakone'n#,1999) 

Argyle (1969) uvádí následující cíle sociálních v"kon%:  
U'it n"koho - zprost%edkovávat poznatky nebo  informace. 
Získávat informace z rozhovoru. 
M"nit postoje, chování, názory,  nap%. p%i prodeji, trestání. 
M"nit emo'ní stav druhého 'lov"ka, nap%. vypráv"t vtipy. 
M"nit osobnost druhého 'lov"ka  p%i psychoterapii nebo v#chov" dít"te. 
Pracovat na spole'ném úkolu p%i v"t!in" zam"stnání, p%edev!ím v pr&myslu. 
Dohlí$et nad jednáním druhého, nej'ast"ji p%i v#chov".  
Dohlí$et nad skupinou a koordinovat její 'innost, plnit úlohu vedoucího. 
(Nakone'n#,1999) 
 
 
Riggio, R. E. Social Skills Inventory. Manual, research edition. Palo Alto 1989 
(in Oudová, 2007) 
   

R. Riggio (1989) in Oudová, 2007) chápe sociální kompetenci jako 
konstelaci r&zn#ch komunika'ních dovedností. 
Základní dovednosti sociální komunikace rozd"luje na t%i skupiny: 
dovednosti p!ijímat informace - komunika'ní senzitivita   
dovednosti vysílat informace - komunika'ní expresivita  
dovednosti monitorovat nebo kontrolovat, regulovat komunikaci.  

 
Tyto t%i základní dovednosti se uplat/ují ve dvou oblastech: verbální, 

kterou ozna'uje jako sociální a neverbální, kterou ozna'uje jako emocionální. 
Jejich kombinací získal Riggio !est r&zn#ch sociálních dovedností: 

Emocionální expresivita, která se uplat/uje p%i neverbální komunikaci 
je dovednost vysílat emocionální zprávy, neverbáln" vyjad%ovat emocionální 
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stavy, postoje a status, p%ípadn" vybudit ostatní k vyjád%ení sv#ch cit&. 
Emocionální senzitivita je schopnost p%ijímat a interpretovat neverbální 

komunikaci od druh#ch lidí, dekódovat a interpretovat  emocionální klí'e 
druh#ch, jejich p%esv"d'ení a postoje. 

Emocionální kontrola je schopnost regulovat emocionální komunikaci a 
neverbální projevy, ale také schopnost utajovat, skr#vat emoce. 

Sociální expresivita je dovednost verbálního vyjád%ení, ale i schopnost 
upoutat a udr$et pozornost jin#ch, schopnost iniciovat konverzaci. Je spojena 
s plynul#m slovním projevem a vedením konverzace. 

Sociální senzitivita je schopnost interpretovat verbální komunikaci a 
citlivost na sociální pravidla a normy, vhodnost sociálního chování sebe i 
jin#ch. 

Sociální kontrola je dovednost hrát sociální role, dovednost 
sebeprezentace a regulace verbálního chování. Uplat/uje se v %ízení sm"ru a 
obsahu komunikace v sociální interakci.        
 
 
Valenta, J. Osobnostní a sociální v#chova a její cesty k $ákovi, Kladno 2006 
 
 Valenta ve své knize rozd"luje témata osobnostní a sociální v#chovy na 
t%i oblasti. 
 Osobnostní rozvoj, kter# zahrnuje poznávací schopnosti a  
sebepoznání a sebepojetí, seberegulaci, sebeorganizaci, psychohygienu a 
kreativitu. 
 Sociální rozvoj, kter# zahrnuje poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikaci, kooperaci a kompetici. Tato oblast je podrobn" rozpracovaná ve 
druhé kapitole. 
 Morální rozvoj, kter# zahrnuje %e!ení problém& a rozhodovací 
dovednosti, hodnoty, postoje, mravní vlastnosti a praktická etika.  
 
 
V"rost, J. – Slam$ník, I. Sociální psychologie, Praha 2008 
 
 Podle V#rosta (2008) jsou si pojmy sociální inteligence a sociální 
kompetence velmi blízké. Je t"$ké je od sebe odli!it. Ur'itou odli!nost vidí 
v tom, $e sociální inteligence je ur'it# základ vycházející více z obecné 
inteligence. Pí!e (V#rost,  2008, s. 211) „Sociální inteligence má neutrální 
náboj, je to konstrukt, kter# se pou$ívá v prosociálním, ale i antisociální 
kontextu.“ Sociální kompetenci k tomu vztahuje jako ur'itou nadstavbu. 
P%isuzuje ji pozitivní a prosociální rozm$r.  
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1.3 V"znam sociálních kompetencí pro spole'nost 
a jednotlivce 

 
Rozvoj sociálních kompetencí je d&le$it# nejenom pro jednotlivce, ale pro 

celou spole'nost. Tak jak spole'nost ovliv/uje jednotlivce, tak zp"tn" 
jednotlivec ovliv/uje fungování spole'nosti. (Vízdal, 2005) 

 
Mezi cíli sou'asného vzd"lávání je adaptace se na rychlé zm"ny 

$ivotních podmínek , spolupráce s ostatními, p%ijetí odpov"dnosti za své zdraví. 
To v!e dle sv#ch schopností a osobních  cíl&, na základ" poznání své 
osobnosti. Ve !kolách za'al b#t  vyu'ován p%edm"t Osobnostní a sociální 
v#chova. Je to pr&%ezov# p%edm"t, kter#m vzd"lávací systém  reaguje na 
aktuální problémy sou'asného sv"ta. Tento p%edm"t je d&le$it#m formativním 
prvkem, kter# pomáhá rozvíjet osobnost $áka v oblasti postoj& a hodnot, 
vytvá%í p%íle$itosti  pro osobní uplatn"ní $ák& a jejich vzájemnou spolupráci. 
(Valenta, 2006) 

 
Podle v#zkum& pot%eb zam"stnavatel& pot%eba schopností komunikace a 

sociálních kompetencí stále poroste. T#ká se to p%edev!ím sektoru slu$eb, kde 
daleko 'ast"ji dochází k interakci mezi lidmi. Nab#vá na d&le$itosti schopnost 
lidem rozum"t a správn" se k nich chovat, um"t %e!it spory, spolupracovat. 
(studie-Pot%eby zam"stnavatel& a p%ipravenost absolvent& !kol, www.nuov.cz) 
 
 
V"znam pro jednotlivce 
 
 .lov"k je 'asto definován jako bio-psycho-socio-spirituální jednotka. 
(Novotn#, 2009) Psychosociální pot%eby tvo%í velkou 'ást lidsk#ch pot%eb.  
 Názorn" jsou lidské pot%eby uspo%ádány v hierarchickém modelu  
A.Maslowa, (P%ehledná tabulka t"chto pot%eb je v p%íloze '. 1). 
 
8 úrove/   TRANSCENDENCE – spirituální pot%eby, (. 
7 úrove/    SEBEREALIZACE  - mít smysluplné cíle, ( 
6 úrove/   ESTETIKA – pot%eba krásy a harmonie, ( 
5 úrove/   POZNÁNÍ – pot%eba znát, dozvídat se nové,(. 
4 úrove/   ÚCTA, RESPEKT – sebed&v"ra, vlastní hodnota,(. 
3 úrove/   P+IMKNUTÍ – n"kam pat%it, milovat a b#t milován, (. 
2 úrove/   BEZPE.Í – pot%eba b#t zaji!t"n, b#t v klidu, (. 
1 úrove/   BIOLOGICKÉ POT+EBY – jídlo, pití,( 
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 V"t!ina lidsk#ch pot%eb je uspokojována skrze interakci s druh#mi lidmi. 
I fyzické pot%eby jsou v d"tském v"ku uspokojovány pe'ující osobou, nejlépe 
matkou.  Pocit bezpe'í dává p%edev!ím domov. Pot%eba n"kam pat%it, milovat a 
b#t milován je nej'ast"ji uspokojována v rodin". Mezi vztahové pot%eby pat%í 
p%edev!ím pot%eba akceptace jin#mi lidmi, pot%eba uznání, pot%eba b#t 
pozitivn" hodnocen. V mezilidsk#ch vztazích lze uspokojovat i pot%ebu 
seberealizace, pot%eba sdílet spole'n# zájem a cíl, pot%ebu dosáhnout 
úsp"chu.(Vízdal, 2008) 
 
 Vnímám, $e rozvoj sociálních kompetencí má hlubok# dopad do v!ech 
vztah&. Vhodné pou$ívání sociálních dovedností má vliv na kladné emo'ní 
pro$ívání $ivota, osobní prospívání, uspokojení emo'ních pot%eb, prost" na 
vnímání $ivotní pohody. 
 
 
V"znam pro spole'nost  
 
 Spole'nost jako celek usiluje o bezpe'í pro své ob'any. Mezi 
dlouhodobé úkoly je v oblasti primární prevence je p%edávat informace, jak 
podporovat a chránit vlastní zdraví a du!evní pohodu.  Sociální kompetence se 
uplat/uje i p%i prevenci závislostí na drogách, alkoholu, poruch p%íjmu potravy a 
dal!ích sociáln" patologick#ch jev&. Mnohdy to nejsou informace, které by 
lidem chyb"ly, ale práv" sociální dovednosti, jako je zvládání konflikt&, 
dovednost asertivn" se prosadit, um"t odmítnout nap%. drogu, respektovat 
druhé. Domníváme se, $e uplat/ování sociálních dovedností p&sobí jako 
prevence rozvoje patologick#ch jev& v $ivot" lidí i celé spole'nosti, prevence 
trestné 'innosti a s tím spojen#ch ekonomick#ch náklad&. Prevence sociálního 
selhání jednotlivce i !ir!ích sociálních dopad& na spole'nost. 
 

N"které z cíl& Evropského spole'enství v oblasti  Personální a sociální 
kompetence jsou: 
- „mít odpov"dn% vztah ke svému zdraví, pe#ovat o sv!j fyzick% i du&evní 
rozvoj, b%t si v"domi d!sledk! nezdravého $ivotního stylu a závislostí; 
- adaptovat se na m"nící se $ivotní a pracovní podmínky a podle sv%ch 
schopností a mo$ností je pozitivn" ovliv(ovat, b%t p'ipraveni 'e&it své sociální i 
ekonomické zále$itosti, b%t finan#n" gramotní; 
- pracovat v t%mu a podílet se na realizaci spole#n%ch pracovních a jin%ch 
#inností; 
- p'ispívat k vytvá'ení vst'ícn%ch mezilidsk%ch vztah! a k p'edcházení osobním 
konflikt!m, nepodléhat p'edsudk!m a stereotyp!m v p'ístupu k druh%m.“ 
   http://www.nuov.cz/koncepce-kk                           
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1.4 Shrnutí teoretick"ch v"chodisek 
 
Vzájemn" vztah pojm%  
  
 Kompetence je obecn" vymezena jako ur'itá schopnost, kvalifikace, 
dovednost, ú'innost. Tato kvalifikace m&$e b#t vztahována do r&zn#ch oblastí. 
V sou'asné dob" je v oblasti vzd"lávání vybráno n"kolik oblastí, které jsou 
ozna'ovány jako „klí'ové“, tzn. Ozna'en#ch  jako nutné pro budoucí uplatn"ní 
v $ivot" a zapojení do spole'nosti. Pat%í k nim p%edev!ím dobrá komunikace 
v mate%ském i cizím jazyce, zvládání digitálních technologií, kompetence 
k u'ení, ob'anské kompetence, atd. Sociální kompetence jsou d&le$itou 
sou'ástí t"chto klí'ov#ch kompetencí.  

P%edpoklad k rozvoji sociálních kompetencí je dán dispozicí sociální 
inteligence. Sociální inteligence je chápána jako obecná schopnost, která se 
projevuje v chování. Zahrnuje schopnost usuzovat, chápat vztahy, u'it se ze 
zku!enosti, %e!it problémy. Sociáln" inteligentní jedinec je schopen p%izp&sobit 
se nov#m podmínkám, m"nit své chování podle situace, úsp"!n"  jednat 
s lidmi, b#t citliv# pro mezilidské vztahy. Zdatn" v sociální oblasti se mohou  
projevovat i podvodníci. Sociální kompetence v!ak k této základní  schopnosti 
p%idává je!t" etick# rozm"r. V komunikaci a vztazích v&'i druh#m lidem se siln" 
projevují emoce. Proto má vztah k sociálním kompetencím i emo'ní inteligence. 
Ta se projevuje jako schopnost vnímat své vlastní emoce a pohnutky. Dokázat 
je ovládat. Zárove/ také rozpoznávat emoce jin#ch lidí. Dokázat se v$ít do jejich 
stavu a vnímání. Díky tomu um"t ú'eln"ji  komunikovat a zvládat p%ípadné 
mezilidské konflikty.  
 
P!ehled v literatu!e 

 
Problematika sociálních kompetencí spadá do oblasti sociální 

psychologie a psychologie osobnosti. Témata se vzájemn" prolínají a dopl/ují.  
Popisované kompetence jsou velmi !iroké, stejn" tak jak je !irok# a bohat# $ivot 
sám. Sociálními kompetencemi se zab#vá n"kolik zahrani'ních, ale i 'esk#ch 
autor&. Autor Argyle (1967) p%irovnává sociální kompetenci k ur'ité obratnosti, 
neboli !ikovnosti. Kdy sociální obratnost, stejn" jako motorická obratnost je p%i 
úsp"chu upev/ována a p%i neúsp"chu utlumována.  Autor Riggio (1989) chápe 
sociální kompetenci jako konstelaci r&zn#ch komunika'ních dovedností, které 
zahrnují sociální dovednosti verbáln" informace p%ijímat, vysílat a regulovat 
komunikaci. A stejn" tak p%ijímat, vysílat a regulovat neverbální informace. Tyto 
dovednosti ozna'uje jako emocionální. Valenta (2006) sociální kompetence 
rozd"luje na poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikaci, kooperaci a 
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kompetenci. V#rost (2008) rozli!uje mezi sociální inteligencí a sociální 
kompetencí v oblasti prosociálnosti. Klí'ové aspekty vidí v dobr#ch sociálních 
vztazích a v dobré sociální zp&sobilosti.  
 
 
V"znam sociálních kompetencí 

 
Ze studia tématu vypl#vá, $e sociální kompetence jsou velmi v#znamné 

pro 'lov"ka. Na zp&sobu komunikace ve velké mí%e  závisí kvalita vztah&. 
Kvalita vztah& má p%ím# vliv na pro$ívání $ivotní spokojenosti. V"t!ina lidsk#ch 
pot%eb je uspokojována skrze jiné lidi. Proto míra rozvoje sociálních kompetencí 
má vliv na zp&sob komunikace, kvalitu vztah&, dovednost poznávat jiné a dob%e 
s nimi komunikovat. Tyto dovednosti mají uplatn"ní nejenom v osobním $ivot", 
ale také v profesním. V sou'asné dob" se p%edev!ím  roz!i%uje sektor slu$eb.  
Ten je z velké 'ásti postaven na dovednostech dobré komunikace, empatie, 
asertivity. Zam"stnavatelé od  zam"stnanc& o'ekávají a po$adují, $e budou  
mít dob%e rozvinuté sociální kompetence. 

Pokud lidé umí dob%e komunikovat a jsou zakotveni v kvalitních vztazích, 
vyznají se sami v sob" a také poznávají druhé lidi, máme za to, $e se u nich 
sni$uje riziko rozvoje patologick#ch jev&.  

V sou'asném !kolství se sociální kompetence zahrnují do v#uky skrze 
p%edm"t Osobností a sociální v#chova. Jedná se o  pr&%ezov# p%edm"t, jeho$ 
obsah je vkládán do „klasick#ch“ p%edm"t&, jako nap%íklad 'esk# jazyk, 
p%írodov"da.  Cílem má b#t rozvoj t"chto pot%ebn#ch dovedností. P%esto stále 
nejv"t!í vliv na rozvoj t"chto dovedností má rodina.  
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2 SOCIÁLNÍ KOMPETENCE A JEJICH 
CHARAKTERISTIKA 

 
 V této kapitole jsou  podrobn"ji popsány jednotlivé sociální kompetence 
podle 'len"ní Josefa Valenty. Sociální kompetence p%ehledn" rozd"lil do p"ti 
skupin – Poznávání lidí,  Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace, 
Kompetice. 
 Josef Valenta je 'esk# autor, kter# se v"nuje pedagogice osobnostního a 
sociálního rozvoje v propojení s dramatickou a divadelní v#chovou. Je externím 
spoluautorem Rámcov" vzd"lávacího programu pro základní !koly. Má bohaté 
zku!enosti i v p%íprav" lektor& pro vzd"lávání dosp"l#ch. Kurzy s tématikou z 
oblasti osobnostn" sociálního rozvoje vede  ji$ 25 let. Je spolupracovníkem 
projektu „Doká$u to?“  
 

2.1 Poznávání lidí 
 
 Vycházíme z p%edpokladu, $e 'lov"k jako sociální bytost ke svému 
zdárnému fungování se pot%ebuje vyznat ve druh#ch lidech, chápat je, mít 
mo$nost p%edvídat jejich budoucí chování. Poznávání druh#ch lidí je velmi úzce 
spojeno s poznáváním sebe samého.  
 Poznávání lidí je sou'ástí obecného poznávání. To zahrnuje orientaci 
v prost%edí, získávání informací, jejich zpracovávání i reagování. Slou$í k tomu 
poznávací procesy jako je vnímání a my!lení, zahrnuje té$ pam"0, u'ení, %e'. 
(Vágnerová, 2004) „Vnímání je poznáváním p%ítomnosti, je zalo$eno na 
aktuálním kontaktu s vníman#mi podn"ty. Lze je chápat i jako základní zp&sob 
komunikace s okolím.„ (Vágnerová, 2004, s.51) 
 
Zákonitosti vnímání 
 

„P'i vnímání #lov"ka #lov"kem neboli sociálním vnímání, platí stejné  
zákonitosti vnímání jako p'i vnímání n"jakého jiného objektu.“ Vízdal (2009, s. 
67) dále uvádí, $e: 
Vnímání je v"b$rové. Rozhodujeme se, co budeme vnímat a co ne. 
Platí efekt primárnosti. Informace získané jako první mají v"t!í vliv, ne$ 
informace získané pozd"ji. 
Uplat/uje se minulá zku)enost. Vjem je srovnáván s ji$ pro$it#mi vjemy. 
Dochází k podv$domému hodnocení, které je spojeno s vníman#mi objekty. 
Vnímání je aktivní proces, vnímající se tak zmoc/uje vn"j!ího sv"ta. 
P%edpokladem vnímání jsou zdravé smysly a jejich citlivost v&'i podn"t&m. 
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Sociální vnímání 
 
V psychologickém slovníku (Hartl, 2004, s. 254) je sociální vnímání 

definováno jako „vnímání osob a mezilidsk%ch vztah!, vliv na jeho rozvoj mají 
klí#ové osoby z nejbli$&ího, postupn" i &ir&ího spole#enského okolí, k v%razn"j&í 
zm"n" dochází zám"rn%m vzd"láváním, psychoterapií a mimo'ádn%mi zá$itky.“ 

 
Poznávání jin#ch osob v sob" skr#vá mnohá úskalí. Vnímání sice 

funguje na obecn#ch principech, ale má dal!í své specifické zvlá!tnosti. 
Jedním úskalím je, $e vlastnosti 'lov"ka nejsou p%ístupné pozorování. 
Usuzujeme na n" pouze z vn"j!ích projev& chování 'lov"ka. V aktivním a 
tvo%ivém procesu dotvá%íme názor na to, co vidíme. Dal!ím úskalím m&$e b#t 
rozpor mezi tím, jak# 'lov"k skute'n" je, a tím, jak#m by cht"l b#t v o'ích 
druh#ch lidí. Nutno odli!ovat skute'né chování od p%edstíraného. Sociální 
vnímání m&$e b#t zkresleno také neznalostí situa'ních souvislostí. *ádn# 
pozorovatel není nezaujat#m a nestrann#m. Do vnímání druhého se promítá 
jejich vzájemn# emocionální vztah – sympatie, antipatie. Ovlivn"no je také 
o'ekáváním, jeho p%áním, zku!enostmi, aktuálním psychick#m stavem, atd. 
Mnohé zále$í na tom, jak si chování druh#ch interpretujeme. Jaké si pro sebe 
vyvodíme záv"ry z toho, co vidíme. Jaké p%i%adíme motivy chování. Jde o 
subjektivní p%ipisování p%í'in. Nap%íklad p%ítele, kter# nám ublí$il, omlouváme. 
Zd&vod/ujeme to ne!0astnou náhodou. P%itom nep%íteli p%isuzujeme zl# úmysl. 
(Vízdal, 2009) 

 
P%i vnímání 'lov"ka 'lov"kem mohou nastat dal)í nep!esnosti. Jednou 

z nich je Chyba prvního dojmu. Vliv prvního dojmu je velmi siln#. Je náro'né se 
ho zbavit, zvlá!t" pokud byl negativní. Máme tendenci lidi posuzovat podle 
prvního dojmu. (Vágnerová, 2004) Haló efekt je hodnocení 'lov"ka podle díl'í 
nápadnosti. Na základn" jedn"ch znak& máme tendenci usuzovat i na dal!í 
osobnostní vlastnosti. Které v!ak s tímto znakem nemusí mít $ádnou 
souvislost.  .asto k tomu dochází p%i prvním kontaktu, ale tato chyba m&$e 
p&sobit i kdykoliv pozd"ji. K nep%esnému vnímání v sociálních vztazích pat%í 
také pygmalion efekt, r&zné p%edsudky, soukromé teorie vnímané osobnosti, 
nebo stereotypní vnímání ur'it#ch skupin a dal!í. (Vízdal, 2009) 

 Poznávání lidí je z velké 'ásti závislé na zku!enosti. Domníváme se, $e 
'ím bohat!í a r&znorod"j!í zku!enosti   'lov"k s ostatním lidmi má, tím lépe se 
m&$e orientovat v poznání druh#ch i sám sob". Z velké 'ásti také zále$í na 
jeho aktivit", motivaci a celkov" osobnosti 'lov"ka.   
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2.2 Mezilidské vztahy 
 

Hartl (2004, s. 296) definuje vztah jako „p!sobení mezi dv"ma nebo i 
více jevy, objekty #i osobami, v psychologii provázen% emocionální vazbou a 
ur#itou mírou odpov"dnosti.“ 

Valenta (2006, s. 28) poukazuje na to, $e na „vztah m!$eme té$ naz'ít 
jako v%m"nu ur#it%ch hodnot, jako nap'íklad pé#e, láska, zabezpe#ení, 
pobavení atd.  Dobré vztahy p'iná&ejí pozitivní v%m"ny, podporu, nezra(ují 
emoce, atd.“ 
 P%i mezilidském vztahu dochází ke vzájemné interakci. Hartl (2004, s. 
251) interakce definuje jako „vzájemné dorozumívání a ovliv(ování mezi 
dv"ma nebo více jedinci #i mezi skupinami.“ 
 Pro v!echny budoucí vztahy je rozhodující, jak dít" zapo'ne sv&j první a 
rozhodující vztah se svou matkou. Rozhoduje se, jestli bude pro$ívat jistotu 
nebo nejistotu neboli úzkostnost. Rovn"$ se rozhoduje o tom, zda bude 
otev%ené v&'i okolnímu sv"tu nebo naopak uzav%en# v&'i okolnímu sv"tu. 
(Vízdal, 2005) 
 Mezilidské vztahy mívají r&znou podobu. Formální vztahy jsou upraveny 
skupinov#mi normami. Neformální vztahy fungují na základ" dohody mezi 
'leny. Nejd&le$it"j!í pro 'lov"ka, jsou blízké vztahy, nej'ast"ji v rodin". Existují 
vztahy dyadické tzv. tvá%í v tvá% a skupinové. (Vágnerová,2004) 
 Základní funkcí mezilidsk#ch vztah& je uspokojování pot%eb. Vágnerová 
(2004, s. 303) mezi tyto pot%eby zahrnuje:  
„Pot'ebu sociálního kontaktu,  
Pot'ebu citové jistoty a bezpe#í.  
Pot'ebu pozitivní akceptace jin%mi lidmi.  
Pot'ebu seberealizace.  
Pot'ebu sdílet spole#n% zájem a cíl. „ 
 Aby 'lov"k mohl mít kvalitní vztahy, je t%eba rozvíjet ur'ité dovednosti. 
Mapovat své vlastní vztahy, uva$ovat o jejich kvalitách, usilovat a pe'ovat o 
vztah. (Brandberry, 2007) 
 
 
Dovednosti chování podporující dobré vztahy 
 

Mezi chování podporující dobré vztahy pat%í vzájemná podpora, pomoc, 
respekt k odli!nostem. Chování, které uplat/uje morální hodnoty, slu!né 
chování, férovost, spolehlivost, pozitivní projevy vztahu, sdílení, rozvoj 
p%átelství. (Valenta, 2006) 
Pé'e o dobré vztahy obná!í dodr$ování ur'it#ch podmínek. Argyle a 
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Henderson (in Haysová,1998, s. 92) zjistili, $e existují jistá pravidla, která by 
p%átelé m"li dodr$ovat. Pat%í mezi m": 
! „zastat se druhého v jeho nep'ítomnosti 
! pod"lit se s ním o zprávy o v&ech sv%ch úsp"&ích 
! poskytnout emocionální podporu, kdy$ ji druh% pot'ebuje 
! v"'it si a sv"'ovat se navzájem  
! dobrovoln" pomáhat druhému, kdy$ to pot'ebuje 
! usilovat o to, aby se dob'e cítil v na&í spole#nosti“. 
 

Dal!í dovedností, která podporuje dobr# mezilidsk# vztah je schopnost 
empatie a pohled na sv"t o'ima druhého. Snaha vcítit se do pro$ívání druhého 
'lov"ka, jeho pochopení. Citlivé reagování na jeho pot%eby. Vágnerová (2004, 
s.161) empatii popisuje jako „schopnost v$ít se v rámci bezprost'ední 
komunikace s druh%m #lov"kem do jeho du&evního stavu. Pro empatické 
poznávání je nezbytné ur#ité emo#ní vylad"ní. Prost'ednictvím v$ívání se ve 
vlastním v"domí vybavují obdobné pocity, které pro$ívá druh% #lov"k. V$ívání 
se stává empatií teprve tehdy, kdy$ jsme schopni tento zá$itek v"dom" 
zpracovat a interpretovat.!  

Dal!í sociální dovednosti, které regulují vztahy a vychovávají k respektu 
k lidsk"m práv%m, mají p%esah a$ do etiky. T#kají se respektu k druh#m 
lidem, jejich osobností, svobody rozhodování a jednání. Dodr$ování po$adavku 
ne$ít na úkor druh#ch lidí. Tato dovednost obná!í úctu ke sv#m práv&m i 
práv&m ostatních. (Valenta, 2004)  

Sociální kompetence jako dovednosti vztah% ve skupin$. .lov"k je 
b"hem svého $ivota 'lenem n"kolika skupin. Ve v!ech t"chto skupinách rozvíjí 
své dovednosti v r&zn#ch vztahov"-komunika'ních situacích. U'í se $ivotním 
dovednostem, hraní konkrétních rolí – $ák, zam"stnanec, . . Poznává r&zné 
kvality vztah& mezi 'leny, u'í se prosazovat vlastní zájmy ve skupin", %e!it 
konflikty. Je konfrontován s cíli a normami skupiny. (Vízdal, 2009) 

 
Máme za to, $e mezilidské vztahy jsou pro 'lov"ka velmi d&le$ité. Bez 

uspokojivého vztahu k jin#m lidem není mo$né v plné mí%e rozvinout osobnost 
jedince. Provází nás od narození do smrti.  Od kvality vztah& se odvíjí na!e 
osobní spokojenost. Jsme na nich závislí, je to jedna z na!ich pot%eb. 
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2.3 Typy interakcí 

2.3.1 Komunikace 
 

V této 'ásti bude definováno, co to je komunikace. Budou popsány dva 
modely, jak funguje komunika'ní proces. Rozebereme jaké dovednosti je 
vhodné v oblasti komunikace rozvíjet. Zvlá!tní 'ást bude v"nována dovednosti 
aktivního naslouchání a asertivní komunikaci. 
 

Aby se lidé mohli dorozumívat, pot%ebují k tomu vhodn# zp&sob 
komunikace. Hartl (2004, s. 113) definuje komunikaci jako „dorozumívání, 
sd"lování, p'i#em$ obecn" nejde o specificky lidsk% jev, na rozdíl od jazyka 
existuje také u $ivo#ich!.“ 

U$&í pojem t%kající se komunikace zam"'ené pouze na lidi je sociální 
komunikace. V psychologickém slovníku Hartl (2004, s. 251) je definována 
jako „specifická forma sociálních styk!, sd"lování a sdílení v%znam!. 
Nespo#ívá v pouhém p'enosu informací, ale p'edpokládá porozum"ní. Lze ji 
pova$ovat za díl#í p'ípad interakce.“ 

Komunikace mezi lidmi má svá pravidla. Je to ur'it# proces, kter# 
probíhá v 'ase a prostoru. Komunika'ní proces má n"kolik fází. V první fázi ten 
co zprávu vysílá, naz#vá si musí ujasnit obsah sd"lení, které chce vysílat. V 
druhé fázi je zakóduje do slov nebo jin#ch prost%edk&. T%etím krokem je jeho 
vyslání prot"j!ku. Ve 'tvrté fázi dochází k p%enosu. Cestou k p%íjemci zprávy 
p&sobí mnoho ru!iv#ch vliv&. Dal!ím nebezpe'ím pro nedorozum"ní je 
dekódování zprávy, kdy ka$d# 'lov"k pou$ívá svou interpretaci klí'& pro 
dekódování. Toté$ sd"lení u r&zn#ch jedinc& m&$e b#t dekódováno r&zn". V 
poslední fázi komunika'ního procesu nastává reakce na p%ijaté sd"lení. 
(Kraus,2009) 
 

Trochu jin# pohled na komunika'ní proces má Schulz von Thun (2005).  
Komunikaci p%irovnává k p%edávání balí'ku, kter# v sob" ukr#vá n"kolik v"cí. 
V prvé %ad" je to v$cn" obsah – to je ta konkrétní informace, kterou 
p%edáváme. V ka$dém sd"lení je kus sebeprojevu – jsou to informace 
o osob", která zprávu vysílá.  M&$e to b#t cht"né sebep%edstavení, to znamená 
ukázání druh#m, jak# jsem. Ale také necht"né sebeodhalení. Mnozí lidé jsou si 
této stránky sd"lení v"domi a sna$í se tento sebeprojev p%izp&sobit sv#m 
cíl&m. V zásad" pou$ívají n"kolik technik. Nap%íklad techniku vytvá%ení dojmu, 
kdy se sna$í p%ed ostatními se ukázat v lep!ím sv"tle. Nebo také techniku 
skr#vání se za fasádou, kdy ze strachu p%ed odhalením se sna$í neprojevovat 
$ádné slabiny ani city. A také techniku demonstrativního sni$ování, kdy lidé 
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sd"lují svou mén"cennost a mnohdy tím cht"jí zap&sobit na p%íjemce n"jakou 
v#zvou. Nap%. +íkej, $e to není pravda! Pomoz mi! T%etí rovinou komunika'ního 
sd"lení je v"zva. Je to snaha o ovlivn"ní p%íjemce. V"t!inou sd"lením chceme 
zap&sobit na p%íjemce, chceme ho k n"'emu pobídnut, sledujeme n"jak# sv&j 
cíl. A 'tvrtou rovinou sd"lení je vztah. Ten vypovídá o tom, co si o druhém 
myslím, a jak# mám k n"mu postoj. Projeví se to p%edev!ím v tónu %e'i a 
dal!ích mimo%e'ov#ch signálech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek '. 3 .ty%i stránky sd"lení – psychologick# model mezilidské 
komunikace, (Schulz von Thun, 2005, s. 22) 
 

Ten, co mluví, komunika'ní balí'ek informací p%edává. Na druhé stran" 
p%íjemce si z komunika'ního balí'ku bere. Obsahu sd"lení p%íjemce také 
naslouchá ve stejn#ch 'ty%ech rovinách. Schulz (2005, s. 34), uvádí, $e 
„Mezilidskou komunikaci 'iní tak slo$itou v"c, $e p%íjemce má v zásad" 
svobodnou volbu, na kterou stránku sd"lení chce reagovat.“ Navíc to 
komplikuje , to $e, mnoho p%íjemc& reaguje na jednu stranu sd"lení více, ne$ 
na ostatní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek '. 4 – Model naslouchání – 'ty%uch# p%íjemce (Schulz von Thun, 
2005, s. 33) 

 
Vnímáme, $e komunikace je slo$itá, ale zárove/ zajímavá a rozhodn" 

pot%ebná. Je v!eobecn" známo, $e nelze nekomunikovat. I ml'ení je 
komunikace. Proto je t%eba neustále, zvlá!t" u d"tí, rozvíjet komunika'ní 
dovednosti.  



19 

Komunika'ní dovednosti 
 
Mezi dovednosti sociálních kompetencí v oblasti komunikace Valenta 

(2004) zahrnuje dovednost orientovat se v r&zn#ch formách sociálního 
sd"lování. To jest ovládat !e' t$la, co$ zahrnuje správné dr$ení t"la, dobré 
d#chání, ovládání mimiky, gest, dodr$ování vhodné blízkosti. Uv"domování si 
pohybu je jeho v"domou regulaci atd.  

 
Ovládání !e'i  zvuk% a slov zahrnuje správnou artikulaci, intonaci, 

správnou resonanci, v#raz %e'i. Dovednost  pou$ívat  správnou rychlost, 
hlasitost, akcent.  Mluvit srozumiteln".   Nemén" d&le$itá je !e' lidsk"ch 
skutk% a !e' p!edm$t% a prost!edí. Dít" se u'í v!e pozorovat a správn" 
dekódovat sd"lení.  

 
Dal!í dovedností je rétorika – jako monologická forma prezentace. 

Zahrnuje samostatné vystupování, dovednost poutavého vypravování. Pou$ití 
správn#ch technik %e'i a verbální tvo%ivosti.Um"ní dialogu je velmi pot%ebná 
dovednost. Poznávat pravidla efektivního dialogu, mezi n"$ je zahrnováno 
udr$ení se u tématu, akceptace odli!ností, nesni$ování sebeúcty druh#ch. 
Dovednost %ídit diskusi.  Um"t komunikovat s r&zn#mi v"kov#mi kategoriemi. 

 
Sociální kompetence jako komunikace v r%zn"ch situacích zahrnuje 

pozdrav, omluvu, prosbu, odmítnutí, podání informace, p%esv"d'ování druhého, 
vyjednávání, vysv"tlování, dovednost nezra/ující kritiky, ud"lení pochvaly. 
Komunikace se dot#ká také konflikt&, p%edev!ím jejich %e!ení, v krocích 
zva$ování %e!ení, v#b"r %e!ení a dojednání podmínek, které vyhovují ob"ma 
stranám. 

 
Zdravá komunikace by m"la b#t jasná, z%etelná, p%ímo'ará. Disponovat 

takovou komunikací pat%í mezi dovednosti otev!ené a pozitivní komunikace.  
Ne v$dy tomu tak v komunikaci je. P%i form" komunikace, která se naz#vá 
manipulace, je u p%íjemce vyvolávám pocity viny, mén"cennosti. Je zastírán 
skute'n# cíl. P%i komunikaci se 'lov"k setkává i s lidmi, kte%í jsou agresivní.  
Mezi sociální kompetence pat%í dovednost komunika'ní obrany proti agresi a 
manipulaci. 

 
Tyto techniky nepou$ívá v$dy jen prot"j!ek, ale mnohdy i jedinec sám. 

Mezi komunika'ní dovednosti intrapersonálního charakteru pat%í studium 
vlastních l#í. P%em#!let nad tím pro', kdy a jak p%edstíráme v komunikaci s 
druh#mi. (Valenta, 2006) 
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Aktivní naslouchání 
 

Podrobn"j!í vysv"tlení si zaslou$í dovednost aktivního naslouchání.  
Aktivní naslouchání není pouhé sly!ení zvuk& . Je to náro'ná 'innost.  Jde p%i 
ní  o pochopení a porozum"ní toho, co sly!íme.  „Nasloucháme sluchem - 
slov!m, zrakem - v%razu obli#eje, srdcem – lásce. Hovo'ící nám sd"luje více 
ne$ jen v"cné informace, sd"luje nám také své p'edstavy, postoje, p'edsudky, 
názory, p'esv"d#ení. )íká nám, co si myslí, co cítí, co by cht"l a k%m je. 
(K%ivohlav#, 1993, s. 110) 
Dovednost aktivního naslouchání vy$aduje: 
V"novat poslucha'i sv&j 'as, pozornost, úctu, p%átelství, prostor ve svém 
my!lení a cít"ní, d&v"ru, pod"lit se o radost, starost nebo nejistotu. Tím mu 
sd"luje, $e je 'lov"k hodn# úcty, $e ho má rád, $e mu na n"m zále$í. 
(K%ivohlav#, 1993) 
 
 
Asertivní komunikace 

 
Základní lidské p%izp&sobovací mechanismy jsou agrese a únik. 

(Kohutek, 2006). Mnohdy v komunikaci jsme emo'n" zahnáni do nutné obrany, 
kdy reagujeme bu1 útokem nebo p%i nedostatku sebev"domí se stáhneme do 
sebe. Asertivita je dovednost zlaté st%ední cesty. Hart (2004, 24) ji definuje jako 
„Schopnost prosadit se bez zjevné agresivity.“ Dle Olejní'ka (2003, s.5) 
„asertivní jednání #i chování bychom m"li chápat jako zdravé a p'im"'ené 
sebeprosazování se v interakci s ostatními lidmi.“ 

Ke správnému asertivnímu chování napomáhají r&zné techniky nap%íklad 
otev%ené dve%e, poka$ená gramofonová deska, sebeotev%ení, p%ijat# 
kompromis, v#b"rová nev!ímavost,... (Hanák, 2010)  

Komunika'ní dovednost asertivního chování definuje Hartl (2004, s. 24) 
jako „chování, v n"m$ #lov"k vyjad'uje své vlastní pocity, p'ednosti, pot'eby a 
názory, a to takov%m zp!sobem, kter% není vzhledem k ostatním ústupn%, 
v%hru$n% ani trestající, nep'edstavuje v&ak zp!sob, jak druhé kontrolovat nebo 
s nimi manipulovat.“ 
  

Rodina jako hlavní 'initel socializace, vyu$ívá komunikaci nejenom jako 
produktu, ale i jako prost%edku k p%edávání po$adavk&, norem a hodnot. 
(Vágnerová, 2004)  Domníváme se, $e komunikace, tak jako v"t!ina 
dovedností, se rozvíjí tréninkem. Je d&le$ité p%edev!ím d"ti vystavovat 
situacím, ve kter#ch budou moci uplat/ovat a rozvíjet nabyté dovednosti, tudí$ 
v rodin" dostate'n" komunikovat.  
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2.3.2 Kooperace 
 
 Pot%eba spolupráce v dne!ní dob" stále více nab#vá na v#znamu. 
.lov"k jako osamocen# jedinec nemá !anci usp"t. Nelze pojmout mno$ství 
informací. Ve!keré obory se specializují. Bez spolupráce odborník& z r&zn#ch 
odv"tví, by se pokrok zastavil. Se zv"t!ujícím se po'tem lidí na planet" bude 
tato schopnost nezbytná. Zam"stnavatelé vy$adují od sv#ch zam"stnanc& 
nejenom dobré komunika'ní a prezenta'ní schopnosti, ale také „schopnost 
práce v t%mu, kreativitu,  spolupráci v  r!zn" v"kov", sociáln" a etnicky 
heterogenních t%mech.“ (Vym"tal, 2008, s. 18)  
 
 Hart (2004, s.117) pí!e, $e kooperace je „sou#innost, spolupráce 
n"kolika osob zam"'ená k dosa$ení tého$ cíle.“ Kooperativnost definuje jako 
„schopnost spolupracovat, p'átelskost, otev'enost; rys kladn" ovliv(uje 
mezilidské chování a vztahy.“( Hart , 2004, s.117) 
 Dovednosti kooperace Valenta (2006) d"lí na dovednosti individuální a 
dovednosti sociální.  

Individuální dovednosti kooperace 
Individuální dovednosti pot%ebné pro kooperaci d"lí na dovednosti 
seberegulace, dovednosti my!lenkové a dovednosti postojové.  

Dovednosti seberegulace – zahrnují seberegulaci v situaci nesouhlasu 
nebo  odporu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu. Dále dovednost 
akceptovat r&znost názor& a pracovat s nimi, ovládat emoce a chování, zvlá!t" 
v situacích, kdy se neda%í prosadit se, nebo je t%eba 'elit kritice.  Dovednost 
udr$et pozornost u úkolu. Dovednost ovládnout touhu prosadit své vid"ní za 
ka$dou cenu. Nebo naopak p%ekonat p%ípadné obavy z prezentace svého vid"ní 
v"cí. Dovednost pod%ídit se.  

Dovednosti my)lenkové – se t#kají dovednosti kriticky hodnotit, um"t 
nalézt místa kontaktu r&zn#ch názor&, um"t nalézt mo$nosti rozvíjení dal!ích 
názor&, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich my!lenky. 

Dovednosti postojové – se t#kají postoj&, jako nap%íklad , pozitivní 
p%ístup ke spole'né 'innosti, pozitivní postoj k lidem s nimi$ probíhá 
spolupráce, d&v"ra v mo$nosti skupiny, pozitivní my!lení. 

Sociální dovednosti kooperace 
Mezi sociální dovednosti pot%ebné pro kooperaci se dle Valenty (2006) %adí 
jasná a respektující komunikace, %e!ení konflikt&, pod%ízení se, vedení,  
organizování práce skupiny. V !ir!ím v#'tu se d"lí do skupin dovednosti 
komunikace, %e!ení problém&, dovednosti organizování. 
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Dovednosti komunikace – zahrnují naslouchání, jasnost a 
srozumitelnost p%i komunikaci, jako i  eticky rozm"r, komunikace bez urá$ek, 
oso'ování, atd.  

Dovednosti pro !e)ení problém% – respektive konflikt&, zahrnuje 
vzájemné  vyjas/ování cíl&.  Hledání sty'n#ch bod& v odli!n#ch názorech. 
Hledání spole'n#ch v#chodisek p%i %e!ení nastal#ch problém&. Zahrnuje 
dovednost hygieny práce, jako prevenci a %e!ení únavy a rozlad"nosti. Hledání 
podpory, uvnit% skupiny i zven'í. 

Dovednosti organizace – zahrnují dovednosti rozd"lit si práci, rozd"lit si  
role. Zp&soby vedení skupiny a vyu$ití osobních p%edpoklad& jednotliv#ch 
'len&.  
 
 

2.3.3 Kompetice 
 

Témata kooperace a kompetice se vzájemn" dopl/ují. Kompeticí 
Hart(2004, s. 112) míní „sout"$ opak spolupráce.“ Valenta (2006, s. 34) 
kompeticí míní „sout"$ jako #innost, kdy pozitivní v%sledek jedné strany je 
podmín"n negativním v%sledkem strany druhé.“ A0 u$ spolupráce lidí nebo 
jejich vzájemné sout"$ení  se velmi úzce dot#kají p%ede!l#ch témat 
komunikace, a mezilidsk#ch vztah&. Také v sob" zahrnují etické otázky, postoje 
a hodnoty.  

Kompetice se ve v"t!í mí%e t#ká individuálních dovedností. Jako 
nap%íklad sledování vlastních reakcí pro$ívání  a chování v situacích sout"$e. A 
to v dob" p%ed zahájením sout"$e. P%i strachu a negativních emocích hrají 
velkou roli relaxa'ní dovednosti vedoucí ke zklidn"ní. Naopak p%i p%emí%e 
sout"$ivosti by m"ly nastoupit seberegula'ní dovednosti, které pomohou 
tlumit nadbytek sout"$ivosti a zárove/ pomohou zachovat etick# rozm"r 
sout"$e. Nemén" d&le$ité jsou dovednosti sebereflexe, které pomohou 
definovat a pochopit vlastní reakce pro$ívání i chování. Uchovat si vlastní 
sebeúctu p%i proh%e.  Zvládnou situaci. Pochopit své silné a slabé stránky. 
(Valenta, 2006) 
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2.4 Shrnutí sociálních kompetencí dle Valenty 
 

 
         Sociální kompetence Josef Valenta 'lení do t"chto p"ti  kategorií: 
         Poznávání lidí – zahrnuje vzájemné poznávání jednotliv#ch osob, ale i 
skupin. Rozvoj pozornosti v&'i odli!nostem a hledání v#hod v t"chto 
odli!nostech. K hlavním témat&m také pat%í sociální percepce a její úskalí.  
Sociální inteligence a dovednosti pot%ebné pro poznávání druh#ch. 
 Mezilidské vztahy – mezi témata mezilidsk#ch vztah& Valenta %adí 
chování podporující dobré vztahy, empatie, respekt, podpora, pomoc. Otázku 
lidsk#ch vztah& propojuje s etikou a v#chovou k lidsk#m práv&m. Dále  
spole'ensk#m vztah&m ve skupinách, vedoucím a$ k otázkám  moci, rasismu.
 Komunikace – zahrnuje %e' t"la, %e' zvuk& a slov, %e' p%edm"t&, %e' 
lidsk#ch skutk&.  Projevuje se v dovednostech verbálních  i neverbálních 
technik %e'i. Dovednosti pozorování a empatického a aktivního naslouchání. 
Um"ní rétoriky i vedení dialogu. Zahrnuje komunikaci v r&zn#ch situacích 
(informování, odmítání, omluva, pozdrav, $ádost...), stejn" jako efektivní 
strategie (asertivní komunikaci, dovednosti komunika'ní obrany proti agresi a 
manipulaci..). 
 Kooperace – spolupráce více osob na dosa$ení spole'ného cíle v sob" 
zahrnuje rozvoj individuálních dovedností jednotlivce jako nap%. seberegulace 
v situaci nesouhlasu, dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost 
navazovat na druhé, pozitivní my!lení atd. Sou'ástí je rozvoj sociálních 
dovedností pro kooperaci – jasná a respektující komunikace, %e!ení konflikt&, 
pod%ízení se, vedení a organizování práce skupiny, hledání podpory a hygieny 
práce... 

Kompetice – neboli sout"$, stav, kdy pozitivní v#sledek jedné strany je 
podmín"n negativním v#sledkem strany druhé. Zahrnuje individuální 
dovednosti zvládání sout"$e. P%edev!ím schopnost sledovat vlastní reakce 
pro$ívání a chování, schopnost ovládat své emoce.  
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3 MO*NOSTI RODINY P(I V&CHOV+ 
SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ 

 
V této kapitole budeme hledat odpov"1, na to co je to rodina. Jak rodi'e 

sv#m vzorem a v#chovou ovliv/ují své d"ti.  Budeme definovat, co jsou to 
hodnoty, a jak se p%edávají. Také se zam"%íme na spole'né 'innosti rodi'& a 
d"tí. Jak se skrze vzájemnou interakci, p%i ka$dodenní komunikaci a trávení 
spole'ného 'asu ovliv/ují. Z toho vyplyne, jak#m zp&sobem se d"ti u'í 
sociálním dovednostem. 
 

3.1 Rodina a hodnotová orientace 
 

Rodina se po'ítá mezi základní sociální skupiny, jich$ je 'lov"k 'lenem. 
.lenstvím v sociálních skupinách 'lov"k uspokojuje  pot%ebu  pat%it do n"jaké 
sociální skupiny a pot%ebu sounále$itosti s ostatními lidmi. P%íslu!ností ke 
skupin" v!ak uspokojuje 'lov"k i dal!í pot%eby, k nim$ pat%í nap%. pot%eba 
bezpe'í a jistoty, presti$e, uznání, moci, pot%eba pozitivní akceptace jin#mi 
lidmi, pot%eba seberealizace aj. Sociální skupina, v na!em pojetí rodina, je tedy 
v#znamn#m zdrojem uspokojování r&zn#ch lidsk#ch pot%eb. Tvo%í i d&le$itou 
sou'ást sebepojetí. Identifikace s ur'itou sociální skupinu ur'uje to, co 
pova$uje ur'it# 'lov"k za d&le$ité, s 'ím se ztoto$/uje.(Vízdal, 2009) 
 

Hartl (2004, s. 230) definuje rodinu jako „spole#enskou skupinu 
spojenou man$elstvím nebo pokrevními vztahy, odpov"dností a vzájemnou 
pomocí.“ Kraus (2006) uvádí, $e rodina je p%edev!ím nenahraditelná v oblasti 
emocionálního v#voje dít"te, je citov#m zázemím a úto'i!t"m.  
 
Funkce rodiny 
 
Rodina jako sociální skupina plní %adu funkcí. N"které funkce se b"hem v#voje 
spole'nosti   m"ní. Základem, jak uvádí .áp (1996) z&stává, $e rodina: 
! zaji!0uje reprodukci, a to biologicky i sociáln", kulturn" 
! je jednotkou ekonomickou, v n"kter#ch p%ípadech p%ímo pracovní 
! zaji!0uje 'len&m rodiny ochranu a pomoc v situacích b"$n#ch i 
mimo%ádn#ch. Umo$/uje sdílet radost a p%ekonávat zát"$ové situace. 
! kontroluje chování a jednání 'len& rodiny, zaji!0uje v p%íznivém p%ípad" 
dodr$ování spole'ensk#ch norem, jindy naopak zmen!uje tlak spole'nosti na 
jedince a pomáhá mu odolávat nep%ízniv#m vliv&m.  
! Zaji!0uje 'len&m rodiny osobní vztahy. 
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V"chova  
 

Funkcí sociální reprodukce je mín"na v#chova. Kraus (2006, s. 5) 
v#chovu ozna'uje jako „zám"rné, cílev"domé p&sobení, které se projevuje 
v!estrann#m formování osobnosti. Je to specificky lidská 'innost.“ V#chova je 
podmín"na vnit%ními a vn"j!ími faktory. Mezi vn"j!í pat%í – rodi'e, !kola, r&zné 
organizace, masmédia( Mezi vnit%ní pat%í v"k, osobnost a psychika jedince. 
V !ir!ím v#znamu jde o v!e, co p&sobí na osobnost jedince. (Kohoutek, 2006) 
V#chovu m&$eme r&zn" 'lenit. Nap%íklad na p%ímou a nep%ímou. V p%ímé 
v#chov" je zdroj p&sobení p%ímo vychovatel, v nep%ímé se ovliv/ování d"je 
skrze prost%edí, situace, média( vychovatel je v pozadí. (Kraus, 2006) 
 
Specifika rodinné v"chovy   
 

Na rozdíl od !kolní v#chovy, má rodinná v#chova svá specifika. 
P%edev!ím je to individuální charakter. V#chova je závislá na vzd"lání, 
schopnostech, dovednostech rodi'&. Jejich v"ku, zku!enostech a osobnostních 
p%edpokladech. Vyzna'uje se neprofesionálním charakterem. Cíle v"t!inou 
nejsou specificky vyty'ené. P%eva$ují krátkodobé cíle. Intimní charakter 
v#chovy ozna'uje, $e v#chova probíhá na bázi citov#ch vazeb. Podstatné je 
dlouhodobé p%sobení. Mnohdy ani zletilostí v#chova v rodin" nekon'í.  
(Kraus, 2006) 
Rogge (1996, s. 9) pí!e „V%chova v&ak znamená t'enice, konflikt a harmonii, 
blízkost a rozmí&ky. Kde je t'ení, tam je v'elost, kde $ádné není, tam je chlad.“ 
Kohoutek (2006, s. 157) pí!e, $e „správn% a vhodn% zp!sob v%chovy b%vá #asto 
charakterizován jako v%chova s láskou, trp"livá, vytvá'ející vztahy vzájemné 
sympatie, porozum"ní, posilující sebed!v"ru dít"te a p'ijímající dít" takové, 
jaké je.“ 
 
Hodnoty a postoje 
 

Rodi'e skrze v#chovu, a0 ji$ v"domou 'i  nev"domou, p%edávají d"tem 
také své hodnoty, postoje a názory. 

Hodnotu (Hartl, 2004, s. 81) ozna'uje jako „vlastnost, kterou jedinec 
p'isuzuje objektu, situaci, události nebo #innosti ve spojitosti s uspokojováním 
sv%ch pot'eb a zájm!; hodnoty se vytvá'ejí postupn"; d"lí se na pozitivní a 
negativní, absolutní a relativní, p'ímé a nep'ímé; dle obsahu na : estetické, 
etické, logické a jiné.“ 

Hodnoty jsou pom"rn" stálé osobní p%edpoklady, které le$í v samém 
základu postoj&. T#kají se obecn#ch princip&, jako nap%íklad toho, co je morální 
nebo sociáln" $ádoucí. (Hayesová, 1998) 
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Postoje jsou ozna'ovány jako  vztahy k jev&m. S hodnotami souvisejí 
sv#m hodnotícím rozm"rem a jistou intenzitou. Postoje ovliv/ují na!e chování, 
ale ne v$dy. Leckdy v&bec nejednáme v souladu se sv#mi postoji. (Valenta, 
2006) 

Postoje jsou na!imi hlavními nástroji kontaktu s realitou. Podle toho, jak 
n"jak# objekt hodnotíme, usm"r/ují postoje na!e reakce na n"j. Tak$e 
nemusíme poka$dé, kdy$ se setkáme se stejnou situací, znovu hledat vhodn# 
zp&sob reagování. Postojové v#roky b#vají emo'n" zabarvené, souvisí 
s hodnotami. (Hayesová, 1998)  

Kraus (2006, s. 17) pí!e, $e „pojem hodnota není zdaleka definován 
jednozna#n". Jiné je nazírání ekonom!, jiné jsou pohledy i v rámci 
spole#ensk%ch v"d.“ Hodnoty, které 'lov"k vyznává tvo%í jeho hodnotov# 
systém, %íká se mu $eb%í'ek hodnot. 
Osobní hodnoty lidí m&$eme identifikovat podle jejich projevu v 'inech a 
komunikaci. (Valenta, 2006) 

Hodnoty je mo$né t%ídit podle r&zn#ch hledisek. Kraus (2006, s.17) uvádí 
t%íd"ní podle Saka (2000) na : 
- hodnoty globální vyjad%ující zájmy lidí jako zdraví, mír, $ivotní prost%edí 
- hodnoty reproduk'ní, orientace na rodinu a d"ti 
- hodnoty hédonistické, orientace na zájmy  
- hodnoty profesn" rozvojové  
- hodnoty liberální, d&raz na svobodu a demokracii 
- hodnoty materiální, d&raz na majetek 
- hodnoty sociální, b#t druh#m u$ite'n#, spole'ensky aktivní 
 

Jiné t%íd"ní uvádí Ku'erová (1996) na 
- hodnoty p%írodní, které dále d"lí na  

vitální – hodnoty udr$ení a rozvinutí $ivota. 
 a sociální -, které mají základ ve vztahu 'lov"ka k sob" a druh#m lidem. 

- hodnoty civiliza'ní – vypl#vají ze zp&sobu organizace spole'nosti 
- hodnoty duchovní – tvo%í morálka a mravnost, zákony krásy a um"ní, 

nábo$enství, filozofie. 
 

Máme za to, $e 'emu 'lov"k p%isuzuje hodnotu, co je pro n"j d&le$ité, o 
to usiluje, tomu v"nuje 'as. Pokud je pro 'lov"ka hodnotou rodina a d"ti, m"lo 
by b#t pochopitelné, $e bude vkládat úsilí do rozvoje t"chto hodnot.  

 
Problém sou'asnosti je v tom, $e rodina je p%etí$ena a na rodi'e jsou 

kladeny vysoké nároky. Z toho pramení v"t!ina problém& a negativních jev&. 
(Bako!ová, 2008) 
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3.2 Rodi'e jako vzory sociálních kompetencí 
 

V této kapitole bude nastín"no, co to je proces socializace a jak funguje.  
Jak rodi'e ovliv/ují d"ti skrze tento proces..  
 

Rodi'e jsou nej'ast"ji klí'ov"mi osobami v $ivot" dít"te. Mají zásadní 
vliv na utvá%ení osobnosti d"tí. P%ebírají zodpov"dnost za v#chovu a sm"rování 
dít"te. Hartl (2004, s. 107) klí#ovou osobu definuje jako „blízkou osobu, která se 
dít"ti stává vzorem chování i hierarchie hodnot, její pochvala nebo odmítnutí má 
zásadní roli p'i utvá'ení chování.“ 
  
Socializace 
 

Socializace je celo$ivotní proces. Probíhá v interakci jedince s 
prost%edím, které ho obklopuje.  Nejv$t)í v"znam  má v raném d$tství, a to 
p!edev)ím v rodin$.  K dal!ímu formování dochází ve !kole, ve vrstevnick#ch 
skupinách, na pracovi!ti. V socializa'ním procesu jsou rozvíjeny takové 
vlastnosti a kompetence, které daná spole'nost pova$uje za pot%ebné. V 
interakci s prost%edím se u 'lov"ka formují povahové vlastnosti, návyky, 
modely chování, atd. (Vágnerová, 2004) 

Socializace je dle Hartla (2004, s. 249) „za#le(ování #lov"ka do 
spole#nosti prost'ednictvím nápodoby a identifikace, zprvu v nukleární rodin", 
pak v mal%ch spole#ensk%ch skupinách, jako je &kolní t'ída, zájmov% klub, 
sportovní dru$stvo, a$ po zapojení se do nej&ir&ích, celospole#ensk%ch vztah!, 
sou#ástí socializace je p'ijetí základních etick%ch a právních norem dané 
spole#nosti.“ Vízdal (2009, s. 38) pí!e, $e „socializací (zespole#en&*ováním) 
rozumíme proces postupného p'etvá'ení jedince (individua) z p!vodního 
biopsychického organismu novorozence v kultivovanou a do spole#nosti 
za#len"nou osobnost, která se tak stává biopsychosociální jednotkou.“ 

Nakone'n#  (1999) socializací chápe proces  p%em"n, kdy jedinec si 
osvojuje návyky dané kultury, mluvenou %e'. Vstupuje do role svého pohlaví a 
dal!ích rolí. U'í se orientovat ve sv"t" hodnot a p%ijímá je za své. Socializaci 
chápe jako vysoce komplexní proces ovliv/ovan# nejen rodinou a r&zn#mi 
pracovními a zájmov#mi skupinami, ale i masmédii. 
 Socializace probíhá na základ" sociálního u'ení. Je to slo$it# 
intrapsychick# proces, kdy si jedinec v interakci s ostatními lidmi osvojuje 
sociální zku!enost. (Vízdal, 2009) 
K základním druh&m sociálního u'ení pat%í: 
 Sociální posilování – je zalo$eno na principu odm"ny a trestu. *ádoucí 
chování je sociálním okolím odm"/ováno, tj. posilováno. Nej'ast"ji formou 
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projevu uznání, pochvaly, pohlazení, úsm"vu nebo pozornosti. Mén" $ádoucí 
chování je naopak p%ehlí$eno. Jde tedy o utlumování, vyhasínání 
neposilovan#ch spojení. Sociáln" ne$ádoucí chování je a$ sankciováno. 
Sociálním trestem m&$e b#t projev nesouhlasu, odep%ení projev& sympatie a 
lásky, pohr&$ka ztráty citového vztahu nebo sociální izolace. (Vízdal, 2009) 
  Napodobování – p%i tomto druhu sociálního u'ení dít" imituje 
pozorované chování dosp"lého. Sna$í se ho napodobit. M&$e b#t v"domé i 
nev"domé.  P%edpokladem nápodoby je existence blízk#ch cíl& a pot%eb. Dít" 
napodobuje pouze ur'ité chování. (Vízdal, 2009) 

U'ení ztoto#n$ním – identifikací – má mnoho spole'ného s u'ením 
nápodobou.     Rozdílem je, $e dít" nenapodobuje pouze chování, ale modelem 
je v p%ípad" identifikace osoba jako celek. U'ení identifikací je zalo$eno na 
hlubokém a intenzivním emo'ním vztahu. P%itom nemusí jít pouze o reálnou 
osobu, s ní$ je jedinec v p%ímé interakci; m&$e se jednat té$ o osobu známou 
skrze média nebo z literatury. Vzorová osoba je brána jako celek. Na jedince 
p&sobí i modely negativní, v&'i kter#m se jedinec vyhra/uje a sna$í se „neb#t 
jako on“. (Vízdal, 2009) 

Observa'ní u'ení – Jedná se o u'ení zástupné. K nau'ení se ur'itému 
chování sta'í pozorování v#sledk& jednání u zástupné osoby. Tato osoba 
p%itom nemusí b#t dít"ti blízká. .ím v"t!í nachází dít" podobnost mezi jím a 
pozorovanou osobou, tím je v"t!í  pravd"podobnost nau'ení. (Vízdal, 2009)  
 

Z toho je patrno, $e osobnost rodi'e má na dít" velk# vliv. Rodi' a0 
v"dom" nebo neuv"dom"le formuje osobnost dít"te a zárove/ dít" svou 
aktivitou zp"tn" ovliv/uje rodi'e a celkov" prost%edí, ve kterém $ije. Dochází ke 
vzájemné interakci. (Nakone'n#, 1999) 
 
 

3.3 Spole'né 'innosti rodi'% a d$tí 
 

V této podkapitole je nastín"na souvislost mezi tím jak rodi'e v rámci 
spole'n#ch 'inností v"nují 'as sv#m d"tem, budují vzájemn# vztah, u'í d"ti 
dovednostem a rozvíjejí jejich osobnost. 
 

Máme za to, $e vztahy jsou budovány p%edev!ím vzájemnou interakcí. 
Náplní osobních kontakt& je v"t!inou n"jaká 'innost. Mezi hlavní lidské 'innosti 
pat%í u'ení, práce a hra.  
 

Hra je základní 'inností u d"tí v p%ed!kolním v"ku. Práce i u'ení by u 
d"tí m"ly probíhat formou hry. Svou hru pro$ívají jako skute'nou práci. Dít" se 
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hrou u'í mnoh#m dovednostem, rozvíjí se jeho osobnost. .áp (1996, s. 11) 
uvádí, $e „+innosti, u#ení a v%voj osobnosti tvo'í jedin% slo$it% proces.“ 
Skrze vykonávanou 'innost se u dít"te rozvíjí p%edpoklady pro dobré 
vykonávání 'innosti, dosahuje vy!!í úrove/ dovedností, rozvíjí se schopnosti, 
zájmy a vytrvalost. (.áp, 1996) 
 

Souvislost mezi hrou jako 'inností a rozvojem osobnosti dít"te si 
p%edstavujeme jako kruh. Pokud je nastaven kladn#m sm"rem, tak 'ím víc si 
dít" si hraje, tím více do $ivota získává. Rozvíjí svou osobnost, dovednosti, 
schopnosti. P%i spolupráci rozvíjí komunika'ní kompetence. Skrze zp"tnou 
vazbu, které se mu p%i interakci dostává, poznává sebe i ostatní lidi a snáze 
buduje kvalitní vztahy. Pokud se mu v této oblasti da%í, je tím více motivováno 
'ast"ji vstupovat do t"chto 'inností. Rozvíjí sociální kompetence, za$ívá 
osobní úsp"ch, roste sebev"domí, kladné sebehodnocení. .áp (1996, s. 11) 
pí!e, $e „Rozvinut"j&í osobnost doká$e lépe vykonávat #innosti a u#it se!“ 
 

Podobnost lze spat%it v bludném kruhu sebenapl/ujícího proroctví 
vlastního sebepojetí od Schulze von Thuna (2005) V této knize je uveden 
p%íklad, kdy si dít" na základ" p%edchozích zku!eností s interakce z prost%edí, 
vytvo%í sebepojetí, $e je nap%íklad technicky nenadané. Za'ne se bát vstupovat 
do situací, které vy$adují technické nadání. .asem z d&vodu nedostatku cviku 
a praktick#ch zku!eností opravdu z&stane zaostávat za ostatními. Bohu$el to 
není z nedostatku nadání, ale z nedostatku cviku a zku!eností.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek '. 5 –Bludn# kruh sebenapl/ujícího proroctví vlastního sebepojetí 
(Schulz von Thun, 2005, s. 141) 
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Proto vnímáme jako  d&le$ité, aby rodi'e d"ti do 'inností povzbuzovali a 

na n"kter#ch aktivitách se podíleli spole'n" s nimi. Tím, $e p%i spole'né  
'innosti jsou ve vzájemné interakci, $e p%i ní komunikují a naslouchají si, 
dochází ke vzájemné v#m"n" hodnot. Dít" mluvením vyjad%uje své my!lenky, 
názory, city, otvírá rodi'&m své nitro a ukazuje sv&j $eb%í'ek hodnot. Sv#m 
mluvením si t%ídí my!lenky a zorientovává se samo v sob". Rodi'e aktivním 
nasloucháním sd"lují sv#m d"tem, $e jim na nich zále$í. Tím, $e jim v"nují 'as 
a pozornost, sd"lují jim, $e jsou pro n"  d&le$ití, $e za to stojí. Budují jejich 
sebev"domí a rozvíjí vzájemn# vztah. (Faber, 2008) 
 
 

3.4 Shrnutí vlivu rodiny na osobnost dít$te 
 

Rodina je v#znamn#m zdrojem uspokojování r&zn#ch lidsk#ch pot%eb. Je 
p%edev!ím nenahraditelná v oblasti emocionálního v#voje dít"te, kdy vytvá%í 
citové zázemí a úto'i!t". Z tohoto d&vodu máme za to, $e rodina nese 
odpov"dnost za budoucí podobu charakteru dané osobnosti, kterou vychovává. 
V#chova by m"la b#t zám"rné a cílev"domé p&sobení, které po v!ech 
stránkách formuje osobnost. Cíle v#chovy v rodin" v"t!inou nejsou specificky 
vyty'ené. Je to spí!e ne%ízen# proces socializace. V interakci jedince 
s prost%edím se u dít"te formují povahové vlastností, návyky, modely chování. 
Nejv"t!í v#znam má v raném d"tství. V#chova v rodin" je závislá na mnoha 
faktorech, jako nap%.  na vzd"lání, schopnostech, dovednostech rodi'&. Dále na 
jejich v"ku, zku!enostech a osobnostních p%edpokladech. Také na hodnotách, 
které rodi'e vyznávají, co pova$ují za morální nebo sociáln" $ádoucí. Na tom, 
jak# mají k ur'it#m v"cem postoj. Ne v$dy v!ak jednají v souladu se sv#mi 
postoji. Hodnoty lidí poznáváme podle toho, jak se projevují v 'inech a 
komunikaci, podle toho 'emu v"nují sv&j 'as.  

Rodi'e jsou klí'ov#mi osobami pro své d"ti, jsou jim vzorem.  V interakci 
s rodi'i se u d"tí formují povahové vlastnosti, návyky, modely chování. Dít" 
vstupuje do role svého pohlaví a dal!ích rolí. U'í se orientovat se ve sv"t" 
hodnot a p%ijímá je za své. U d"tí probíhá  sociální u'ení na principu odm"n a 
trest&, také nápodoby, identifikace a observa'ního u'ení. 

V raném v"ku má nezastupitelné místo d"tská hra. Dít" se hrou u'í 
mnoha dovednostem, také se u'í ze zku!enosti. Tím se buduje jeho sebepojetí. 
Skrze spole'nou 'innost se u'í spolupracovat.  
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4 PR,ZKUM V RODINÁCH 
 

4.1 Cíl pr%zkumu  
 

Cílem této kapitoly, je zjistit stav sociálních kompetencí v rodinách 
s rozdíln"m po'tem d$tí. Vytvo%it si celkov# obraz o fungování rodin, v nich$ 
je provád"n pr&zkum, jejich vzájemn#ch vztazích a zp&sobu komunikace. Cílem 
je zjistit zda po'et d"tí ovliv/uje  p%ístup rodi'& k v#chov" k sociálním 
kompetencím u konkrétního dít"te.  
 
 

4.2 Metody a metodiky pr%zkumu 
 

Vzhledem k volb" tématu jsme se rozhodly pou$ít kvalitativní p!ístup. 
Metodou pro získání dat bylo v této práci pou$ito polostrukturovaného 
rozhovoru. Miovsk# (2006, s. 161) pí!e, $e „Mo$nost kombinace prvk! 
nestrukturovaného i strukturovaného interview #iní z metody 
polostrukturovaného interview tém"' ideální v%zkumn% nástroj pro oblasti 
aplikace v"t&iny v%zkumn%ch plán! v rámci kvalitativního p'ístupu.“ P%edností 
této metody je v"t!í strukturace otázek, kdy je definované jádro rozhovoru. To 
specifikuje okruhy otázek, na které se ptáme, usnad/uje orientaci ve 
v#pov"dích respondent&. A zárove/ je p%i této metod" vytvo%en dostate'n# 
prostor pro dopl/ující otázky, které up%es/ují nebo vysv"tlují odpov"di 
dotazovaného. Miovsk# (2006) je naz#vá inguiry. Zahrnují v sob" i ov"%ení si 
správného pochopení, interpretaci toho jak dotazovan# dan# v#rok myslí.  

D%íve ne$ jsem uskute'nila samotné rozhovory, ov"%ila jsem si, zda jsou 
otázky srozumitelné, dostate'né a zda na sebe logicky navazují. Za tímto 
ú'elem jsem provedla pilotá# s jednou respondentkou. Na základ" tohoto 
pilotá$ního rozhovoru jsem p%eformulovala n"které navrhované otázky, tak aby 
byly srozumiteln"j!í a lépe korespondovaly s vyty'en#m cílem. 

Základní otázky sm"rované na jedno konkrétní dít" v rodin": 
Jaké 'innosti dít" d"lá s matkou?  
Jaké 'innosti d"lá s otcem? 
Jaké má dít" kontakty mimo rodinu?  
Jak 'asto máte náv!t"vy? 
Popi!te reakci, kdy$ dít" p%ijde do cizího prost%edí? 
Jak komunikuje s dosp"l#mi? 
Jak komunikuje s vrstevníky? 
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Jaké má vztahy k sourozenc&m? 
Jak# má vztah k otci? 
Má n"jaké nevhodné formy chování? 
Jak nakládá se sv#mi v"cmi vzhledem k ostatním lidem? 
Jak reaguje na prohru? 
Jak matka vnímá mno$ství 'asu, p%i kterém má mo$nost b#t spolu s dít"tem? 
 P%i rozhovoru jsem za'ínala jednodu!!ími otázkami nap%. na 'innosti, 
aby u respondentky byla odstran"na obava z potenciáln" nep%íjemn#ch otázek. 
Po%adí otázek nebylo p%esn" dané. Odvíjelo se od spontánních odpov"dí 
respondentky. Témata vztah&, 'inností a komunikace se vzájemn" velmi t"sn" 
prolínají, tudí$ p%i odpov"di na n"kterou otázku jsem se ji$ dozv"d"la odpov"1 
na otázku jinou. Pokud naopak jsem vid"la za vhodné podpo%it v#mluvnost 
respondentky pou$ila jsem dopl/kové otázky, jako nap%.:  
Popi!te jak probíhá b"$n# den? 
Popi!te jak probíhá sobota? 
Pomáhá doma s n"jakou 'inností? 

   

4.3 Pr%zkumn" vzorek 
 
Pr&zkum byl realizován na vzorku p$ti rodin. Podmínkou v#b"ru rodin 

bylo, $e to jsou 'eské rodiny s d"tmi, $ijící v m"st" Brn". Jednalo se v$dy o 
úplnou rodinu. Dal!í podmínka je, aby dít", ke kterému jsou sm"rovány 
zji!0ující otázky, bylo p%ed!kolní dít" $enského pohlaví. Materiáln"-ekonomická 
situace v!ech rodin je uspokojující a p%im"%en" srovnatelná. Dávky sociální 
pé'e nepobírají.  

P%íloha '. 6 obsahuje grafické zpracování základních údaj& o rodinách. 
 
První rodinou je rodina s jedním dít$tem. Jméno dít"te je Lucie. Je jí 

3,5 roku. Se sv#mi rodi'i bydlí v rodinném dom" v p%ízemí, v byt" 2+1. 
V prvním pat%e  bydlí její prarodi'e. Otec vystudoval JAMU, hru na klávesy a 
skladbu. V sou'asné dob" pracuje jako skladatel. Je mu 38 let. Matka takté$ 
vystudovala JAMU, obor hry na hoboj. Je jí 34 let. N"co p%es t%i roky byla s Lucií 
na rodi'ovské dovolené. Od ledna leto!ního roku se znovu vrátila do 
pracovního pom"ru. Hraje ve filharmonii na hoboj. Lucie do mate%ské !koly 
nechodí. V míst" jejich trvalého bydli!t" je nedostatek voln#ch míst. V dob" 
zam"stnání matky se o Lucii stará otec, kter# pracuje doma, nebo její babi'ka.  

 
 
Druhou rodinou je rodina se dv$ma d$tmi. Dít", ke kterému jsou 

vztahovány otázky se jmenuje Julie. Je jí 5 let. Dvakrát t#dn" nav!t"vuje 
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mate%skou !kolu. Její bratr chodí do druhé t%ídy základní !koly. Je mu 8 let. 
Spole'n" bydlí v Brn" v rodinném dom" se zahradou. V dom" je více bytov#ch 
jednotek, ve kter#ch bydlí jejich p%íbuzní a dal!í nájemníci. Otec vystudoval 
vysokou !kolu ekonomickou. V sou'asné dob" pracuje na V2 ekonomicko jako 
u'itel. Je mu 37 let. Matka je vzd"láním u'itelka, vystudovala V2 pedagogickou. 
V sou'asné dob" nechodí do zam"stnání, pe'uje o své d"ti a je gravidní. Má 
36 let.  

 
Dal!í je rodina se t!emi d$tmi. Dívka, ke které jsou sm"rovány otázky 

se jmenuje Ester, je jí 6 let. Do mate%ské !koly chodí v"t!inou jenom 
dopoledne. Rodina bydlí v panelákovém byt" 4+1 v Brn". Otec je programátor, 
vystudovat vysokou !kolu na VUT obor informatika. Je mu 36 let. Matka 
vystudovala V2 pedagogickou, je povoláním u'itelka prvního stupn" základní 
!koly. V sou'asné dob" je na mate%ské dovolené a pe'uje o p&lro'ního syna 
Adama a také o druhou dceru, 'ty%letou Natálii.  
 
  .tvrt#m pr&zkumn#m vzorkem je rodina se 'ty!mi d"tmi. Rodi'e 
vychovávají d"tí p"t, ale nejstar!ímu synu Petrovi je 20 let. Ji$ nebydlí s rodi'i, 
proto ho nezahrnuji mezi posuzované osoby. Dívka, ke které jsou sm"%ovány 
dotazy, se jmenuje Klára. Je jí 5,5 roku a denn" chodí do mate%ské !koly na 
dopoledne. Její nejstar!í sestrou je Kate%ina, které je 16 let. Druhá sestra, která 
má 15 let, se jmenuje Krist#na. V rodin" $ije ji$ 3 roky také 14 let# adoptovan# 
chlapec Vít. V!ichni sourozenci nav!t"vují základní !kolu. Rodina bydlí 
v bytovém dom" v Brn" o velikosti 3+1. Otec je vyu'en a pracuje jako 
elektromechanik. Je mu 42 let. Matka vystudovala gymnázium. Krátce 
pracovala jako referentka. V sou'asné dob" je ji$ více ne$ 20 let $ena 
v domácnosti. Je jí 40 let.  
 
 Poslední rodinou je rodina s p$ti d$tmi. Nejstar!í je Filip, kterému je 11 
let a chodí do 5 t%ídy základní !koly. Druhá je v po%adí Kate%ina, té je 9,5 let a 
chodí do 3 t%ídy základní !koly. Dívka, o které zji!0uji údaje, se jmenuje 
Barbora je jí 6,5 let a narodila se spole'n" se sv#m bratrem Benem, jako druhá 
v po%adí. Posledním dít"tem v rodin" je Marie.  Jedná se o p"tim"sí'ní 
miminko. Matka je s ním na mate%ské dovolené. Matka vystudovala st%ední 
ekonomickou !kolu a p%ed mate%skou dovolenou pracovala jako obchodní 
referentka. Je jí 37 let. Otec vystudoval V2 lesnickou a V2 informa'ních 
technologií. V sou'asné dob" pracuje jako konzultant. Je mu 40 let. Spole'n" 
bydlí v rodinném dom" 4+1.  
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4.4 Anal"za a interpretace zji)t$n"ch údaj% 
 

 P%i anal#ze zji!t"n#ch údaj& byla vyu$ita metoda zakotvené teorie. 
Principem tohoto p%ístupu je, $e neza'ínáme teorií, p%i které se ov"%uje její 
pravdivost, ale jak pí!e Miovsk# (2006, s. 226) „za#ínáme zkoumanou oblastí, 
fenoménem a necháváme, aby se v pr!b"hu v%zkumu mohlo „vyno'it“ to, co je 
v této oblasti v%znamné, ani$ to dop'edu p'edjímáme #i jakkoli ozna#ujeme.“ 
 Cílem rozhovor& bylo ud"lat si p%edstavu, jak rodina funguje v oblasti 
sociálních kompetencí. Jaké jsou vzájemné vztahy mezi 'leny rodiny, jejich 
zp&sob komunikace, zapojování dít"te do !ir!ího spole'enství lidí, vedení 
k ovládání emocí, vzájemná spolupráce.  

Sna$ila jsem se rozpoznat, co je v získan#ch údajích d&le$itého. Po 
p%episu rozhovor& jsem písemn# záznam n"kolikrát pro'ítala a sna$ila se 
ozna'it klí'ové v#roky, které se vztahují k tématu. Pro v"t!í p%ehlednost jsem si 
tyto v#roky uspo%ádala do kategorií a ty vypsala do p%ehledné tabulky, která je 
p%ílohou '. 6. Stejn" jsem to ud"lala u v!ech zkouman#ch rodin. Tím pádem mi 
ve vertikální rovin" klí'ové v#roky ukazují na situaci v konkrétní rodin" a 
v horizontální je mo$né srovnat rodiny vzájemn" a p%ípadn" zjistit rozdílnost 
v p%ístupu k danému problému nebo chápání otázky, p%ípadn" v hodnot", 
kterou dané oblasti p%isuzují. 

P%íloha '. 7 obsahuje grafické zpracování citací klí'ov#ch v#rok& matek. 
 

4.4.1 Vertikální anal"za   
 
Pro lep!í orientaci jsou pou$ity zkratky R1, R2, R3, R4, R5 pro ozna'ení 

po%adí rodin. To znamená R1 – rodina s jedním dít"tem, atd. 
 
R1 -  Lucie  - p%epis rozhovoru je v p%íloze '. 1 
 
Matka nedávno nastoupila  po rodi'ovské dovolené do zam"stnání. Je to 

velká zm"na, která nastala a projevuje se p%edev!ím tím, jak %íká matka, $e 
„te, na sebe máme #asu mnohem mí(“. D%íve 'asto nav!t"vovala s dcerou své 
p%átele a krou$ky. V sou'asné dob", to ji$ z 'asov#ch d&vod& není mo$né, ale 
jak %íká „p'ehodnotila jsem hodnoty  -  po'ádek nehrotím -rad&i jdu s ní ven 
-#asu je mí( a roste rychle.“  Navzdory pracovnímu vytí$ení s dcerou chodí do 
v#tvarného krou$ku Cvo'ek, ve st%edu pravideln" na skupinku, kde má dcera 
oblíbeného kamaráda Nika a v ned"li chodí do shromá$d"ní K%es0anského 
spole'enství, kde probíhají besídky pro d"ti. Jedná se o aktivní maminku. Její 
velkou prioritou je chodit ven. +íká „#asto n"kam jdeme-kdy$ mám volno, tak 
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se domluvíme s kamarádkami ..do ZOO, do Bonga.. tam se jí moc líbí.“ Doma 
se dce%i také v"nuje „hodn" #teme -ty #innosti co d"lám já, chce stra&n" d"lat 
-vytírá se mnou, va'íme spolu - chce to nervy -ale, to se musí podporovat.“  

  Lucie se projevuje jako velmi samostatná. „Doká$e si sama hrát 
..stra&n" dlouho .. je zvyklá b%t sama.“ To je v#hodou v dob", kdy je doma 
s otcem, v dob" zam"stnání matky. 2kolka v míst" bydli!t" nemá volnou 
kapacitu a soukromé !kolky jsou pro tuto rodinu p%íli! drahé. (uvádí, $e m"sí'n" 
soukromá M2 stojí 8.000,- k', M2 s v#ukou angli'tiny a$ 16.000,- k').   

Otec pracuje z domu, matka uvádí „kdy$ já jsem v práci, tak je s otcem 
doma ..ne, $e by se jí n"jak moc v"noval, musí pracovat.“  Vztah Lucie k otci 
není navzdory mno$ství 'asu, kter# spole'n" tráví  p%íli! uspokojiv#. Matka 
k tomu  %íká, $e otec „má pocit, $e ho úpln" nep'ijímá... nikdy jsem nevid"la, $e 
by spontánn" za ním &la, $e by ho objala... #asto ho ignoruje -návrhy od n"ho 
k ní neguje.“  Rodi'e neví, 'ím by tato situace mohla b#t zp&sobena a trápí je 
to. Nabízí se otázka, zda p%í'inou by mohl b#t nedostatek autority. Odvozujeme 
to z v#roku matky „já doma d"lám p'ísného..dám i na zadek ..to by otec 
neud"lal .. on ji moc netrestá.“ P%itom 'astou 'inností otce s Lucií je dovádivá 
hra. Matka ji v!ak popisuje jako kvalitativn" rozdílnou od mazlení. 

Lucie se jeví spí!e jako introvert. „Kdy$ by se m"la s n"k%m tla#it na té 
velké houpa#ce, tak v$dycky pook'eje, $e je tam sama....p'ed dosp"l%mi je víc 
zak'iknutá ."  Co se t#ká nevhodného chování matka uvádí vztek „kdy$ jí n"co 
nejde, tak se roz#ílí.“ Matka ji vede k ovládání emocí. „já ji v$dycky 'íkám tak 
n"co vymysli, neroz#iluj se.“ Lucii hodnotí ji jako tvrdohlavou. Pova$uje to v!ak 
jako vhodn"j!í variantu oproti nev#raznosti, v#rokem „v dne&ní dob", je to asi 
lep&í, ne$ aby byla bambula, ale nesmí se tak projevovat v!#i nám.“  

Oblastí, ve které si matka p%i rozhovoru uv"domovala, $e podle jejích 
slov „To bych asi taky nemusela!“ byla situace, kdy nenechá dít" projít 
neúsp"chem, prohrou. Matka %íká „nevím n"jak, jestli to v!bec za$ila-kdy$ 
hrajeme spolu, tak ji v"t&inou nechám vyhrát.“ Strach z prohry, by mohl mít vliv 
na nechu0 Lucie zapojovat se do kolektivních her.  

Celkov" v!ak rodina funguje velmi dob%e. Matka se v rámci maxima 
sv#ch mo$ností dce%i v"nuje.  V pé'i o Lucii vypomáhají  také prarodi'e.  Podle 
matky „babi#ku a d"du má Lucie hrozn" ráda-máme super vztahy-moc m" 
pomáhají, kdy$ nem!$u hlídat já.“ 

 
 
R2 - Julie  - p%epis rozhovoru je v p%íloze '. 2 
 
Matka Julie je v sou'asné dob" v domácnosti. Je v pátém m"síci 

t"hotenství. Ve velké mí%e se v"nuje d"tem. V rodin" d"lají spole'n" mnoho 
'inností. Postoj matky vyjad%uje její v#rok „pomoc to pro m" ur#it" není, kdy$ si 



36 

to ud"lám sama, tak to mám mnohem rychleji ..myslím, $e spole#ná práce je 
n"co, co lidi sbli$uje...$ivot není jenom hraní.“ Matka vede d"ti k tomu, aby se 
staraly o své v"ci, uklízely si. Mnohdy tuto 'innost d"lají spole'n", matka %íká, 
„v$dycky je lep&í, kdy$ jsem tam s ní-za d"ti neuklízím tém"' nikdy- 
uklidím-proto$e vidím, $e jsou unaveni ..mimo'ádná situace.“  

Matka je také velice aktivní. S d"tmi chodí do r&zn#ch krou$k&. Za p%áteli 
chodí jednou a$ dvakrát do t#dne. Matka udr$uje vztahy se sv#mi 
kamarádkami, tudí$  Julii vytvá%í mo$nost  p%átelit se s d"tmi od sv#ch p%ítelky/. 

Otec v rodin" v b"$ném denním re$imu nemá moc 'asu. Matka %íká 
„v"nuje se hlavn" o víkendech ..vezme je n"kam na v%let ..do p'írody -na 
v"deckou v%stavu-párkrát vzal Julii do cukrárny.“  D"ti se na tatínka velmi t"!í, 
„nejintenzivn"j&í zá$itek s tatínkem je sobota ráno..to je hrozn" baví, kdy$ .se 
s tatínkem poperou.“ 

Julie má vztah se sv#m bratrem velmi dobr#, podle matky „ho bude 
následovat i do propasti- p"kn" si spolu hrají, p'edev&ím, kdy$ jsou odkázání 
jeden na druhého.“ Pokud mají mo$nost hrát si se sv#mi vrstevníky, rádi toho 
vyu$ijí. 

Matka Julii hodnotí jako spole'enskou „ona je extrovert - je 
bezprost'ední -nemá problém navázat kontakt s úpln" cizími d"tmi - 
kolektivní dít".“  .asto taky s ní chodí do spole'nosti dal!ích lidí. Matka uvádí 
„nejvíc kontakt! máme v církvi.“ Julie chodí dvakrát v t#dnu do !kolky na 
dopoledne. Také nav!t"vuje hodn" krou$k& nap%íklad v#tvarného, cvi'ení, 
plavání, hraje na flétnu. Co se t#ká cizích lidí nebo neznámého prost%edí, nemá 
v n"m problém. Z v#rok& matky se Julie jeví jako sebev"domá osoba. 

Jako nevhodnou formu chování matka uvádí vztek. „mlátí dve'mi, kdy$ 
se na&tve.“ Reakcí matky je „'eknu, a* to ned"lá, nebo a* si napo#ítá do deseti 
a po#kám, a$ se uklidní-pokud n"co zni#í - tak dostane -je trestaná, ne 
jenom za ten vztek, ale za destrukci.“  Zajímav# rozdíl je v reakci na prohru, kde 
matka Julii hodnotí jako flegmatickou.  

 
R3 – Ester  - p%epis rozhovoru je v p%íloze '. 3 
 
Matka této dívky je v sou'asné dob" na mate%ské dovolené s p&lro'ním 

synem. Jedná se o aktivní matku, která spole'n" s kamarádkou zalo$ila 
neoficiální klub. Pravideln" se schází asi jednou za 'trnáct dní s matkami 
z p%edporodního kurzu a jejich d"tmi. Mezi jejich aktivity pat%í v#lety, spole'né 
dovolené. Matka se sna$í o zapojení d"tí do spole'n#ch 'inností, podle jejích 
slov „nejrad"ji pe#eme cukroví, nebo va'íme ..my si spolu hodn" #teme 
-vytvá'íme n"jaké v%tvarné v"ci.“ 

Otec se zapojuje dle sv#ch 'asov#ch mo$ností. Pravideln" vodí  Ester 
v pond"lí do hudební nauky a jednou za 'trnáct dní spolu chodí plavat. 
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Vzájemn# vztah matka hodnotí, jako „Esterka tátu miluje -visí na n"m tro&ku 
..n"kdy asi na n"j $árlí, $e by ho cht"la víc, ne$ je asi schopen, nebo mo$ná 
ochoten dát.“ Aktivity, které spole'n" ob'as d"lají jsou chození do lesa, 'tení 
pohádek, sledování zpráv, hraní na po'íta'i nebo pexesa. Matka má pocit, $e 
otec  by m"l d"tem v"novat více 'asu. 

Vztahy k sourozenc&m matka hodnotí tak, $e Ester na jedné stran" 
vyu$ívá mocenského postavení ke své mlad!í sest%e.  A na druhé stran" 
dodává „zárove( se mají stra&n" rádi-vydr$í si hrát celé dopoledne.“ S mlad!í 
bratrem si ráda povídá, mazlí se sním, nejrad"ji by ho nosila.  

Vztahy k vrstevník&m má Ester podle matky velmi dobré. Uvádí, $e „je 
v part" t"ch ak#n"j&ích d"tí.“ P%itom názor paní u'itelky ze !kolky je, $e by 
Ester m"la b#t pr&bojn"j!í. Názor matky to v!ak není. Rozdíl ve vnímání 
situace, p%isuzuje tomu, jak %íká „je v pohod", kdy$ má zázemí, kdy$ tam jsem 
já- mo$ná víc pozoruje ..v"t&inou chvilku trvá, ne$ se v cizím prost'edí 
rozkouká, ale-není samotá' -rad&i je v n"jaké skupin".“ Do !kolky chodí 
ka$d# den na dopoledne, n"kdy tam chce i spát. Chodí také do krou$k&, jejich$ 
hlavním úkolem je rozvíjet nadání. Nav!t"vuje v#uku klavíru, hudební nauku, 
edukativní  a tane'ní krou$ek.  

Ester je citov" zalo$ená. Podle matky 'asto plá'e, zvlá!t", kdy$ se jí 
n"co neda%í „kdy$ hrajeme hry na prohry, ona je nechce hrávat -je stranou a 
dívá se ..kdy$ se jí neda'í, tak p'estane hrát.“  Matka ji v!ak nenechává 
schváln" vyhrát. Matka vidí za d&le$ité nechat dít" projít neúsp"chem. Pokud 
v#hru získá bez úsilí, nepro$ije ji plnohodnotn".  

Nevhodné formy chování v sou'asné dob" matka u Ester nepozoruje. 
Ester hodnotí jako bezproblémovou. Matka d&sledn" dce%i nastavuje hranice, 
kdy$ Ester zkou!í, co je povoleno a co ne. Poukazuje na to v#rok „kdy$ fakt 
neposlouchá, tak t'eba po#ítám do t'í ..s plá#em, ale ud"lá to co má -pevná 
ruka mamin#ina.“ 

Matka by s Ester ráda trávila víc spole'ného 'asu. Hodnotí tuto oblast 
slovy „te, je to trochu hor&í ..mám t'i d"ti ..chodí do &kolky ..máme krou$ky, tak 
já ji skoro ani nevidím-sna$ím se, co to dá, proto$e mi zmizne, a pak ten #as 
nebude v!bec.“ 

 
R4 – Klára  - p%epis rozhovoru je v p%íloze '. 4 
 
Matka Kláry je p%es dvacet let $ena v domácnosti.  Zabezpe'uje chod 

více'lenné rodiny. Ke své dce%i má kladn# citov# vztah, hodnotí ho slovy „já se 
ji sna$ím vychutnat -ka$dou chvili#ku-ze v&ech na&ich milovan%ch d"tí, byla 
jediná plánovaná.“ Matka s Klárou tráví v"t!inu 'asu, v"nují se spole'n#m 
'innostem, jak pracovního tak i zábavního charakteru. 

Otec p&sobí spí!e na pozadí domácnosti. Matka %íká, $e „je hodn%, 
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jenom je n"kdy virtuální-.p'ichází dom! pozd" ve#er, a$ ona spí.“ Není vytí$en 
prací v zam"stnání, ale 3-4x t#dn" trénuje nevidomé sportovce. Jeho p&sobení 
v rodin" matka hodnotí slovy „vykonává pouze drobn% technick% dozor -velí, 
dohlí$í -ob#as #te pohádku, ale je to minimální.“ Klára má otce ráda. Jeho 
p%ístup k dce%i matka hodnotí jako velice laskav#. 

Vztahy se sourozenci má Klára dobré. Vyu$ívá svého postavení 
nejmlad!ího dít"te  v rodin". Podle matky jsou sourozenci pro ni  „ti velcí, kte'í jí 
pom!$ou, eventueln" to za ni ud"lají, co ji pot"&í-ona je v&echny má ráda, 
v#etn" Vítka.“ Vít je adoptovan# syn o 9 let star!í ne$ Klára. Navzdory 
v#raznému v"kovému rozdílu mezi sourozenci si star!í d"ti s ní hrají, p%ijímají ji. 
Není mezi d"tmi rivalita. Sourozenci o ni pe'ují, má mezi nimi v#sadní pozici. 

Klára chodí do mate%ské !koly na dopoledne. Dvakrát v t#dnu a$ do 
odpoledne. V té dob" se matka vzd"lává v celodenní kurzu. V M2 se ji líbí.  
Vztahy s vrstevníky má Klára dobré, nekonfliktní. Matka to vysv"tluje slovy, „jak 
je nás doma hodn" a ona je nejmlad&í, tak nemá problém vplout do 
#ehokoliv-tím, jak vyr!stá v kolektivu (rodinném)-nemá jak%koliv problém.“ 
V cizím prost%edí se 'áste'n" stydí, ale podle matky „brzy p'ekoná ostych a 
zapojí se.“  Kontakty, které má v sou'asné dob" Klára mimo rodinu jsou d"ti 
v parku, lidé, kte%í chodí do církve a chodí cvi'it do Sokola.  

Klára se jeví spí!e jako spole'enská osoba. Je  citlivá na kritiku. Matka to 
popisuje „sta#í tro&i#ku zv%&it hlas -a v tu ránu se rozplá#e.“ S nevhodn#mi 
formami chování u Kláry nejsou problémy. N"kdy se vzteká. Tomuto chování se 
matka sna$í p%edcházet.  

Náro'n"j!í situace je u Kláry reakce na prohru, kdy 'asto reaguje 
plá'em. Jedno z mo$n#ch vysv"tlení, které zazn"lo v odpov"dích matky je, 
„#asto ji star&í sourozenci nechávají vyhrát-je na to a$ moc zvyklá -prochází 
jí to ..a$ jakoby snadno.“ 

  
R5 – Barbora - p%epis rozhovoru je v p%íloze '. 5 
 
Matka Barbory je v sou'asné dob" na mate%ské dovolené s nejmlad!ím 

dít"tem, p"tim"sí'ní Marií. Cítí se p%etí$ena povinnostmi, uvádí „z v"t&í #ásti 
zabezpe#uji jenom chod domácnosti -na zábavy zb%vá hrozn" málo #asu.“ 
Tento stav v ur'ité mí%e p%i'ítá i své neschopnosti „#asu máme málo na 
v&echny ... neumím si to n"jak naplánovat. +íká, $e p%es den je stále mnoho 
práce a ve'er a p%íli! unavená. Pro$ívá pocity marnosti, kdy i p%i celodenní práci 
a snaze je ve'er v dom" nepo%ádek a vnímá, $e nestihla tom co by stihnout 
m"la 'i cht"la. Do spole'n#ch  'inností s d"tmi se pou!tí, podle své nálady a 
míry trp"livosti. +íká „spí& mám rad&i, kdy$ se mi do toho nepletou .. je pak 
je&t" v"t&í nepo'ádek.“ N"kdy s d"tmi spole'n" pe'ou. .ast"ji si v!ak hrají 
sami. Matka uvádí, $e se star!ími sourozenci spole'n" tvo%ili, ale p%i v"t!ím 
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po'tu d"tí to není reálné. Co se t#ká pln"ní povinností, nap%íklad úklidu se 
matka ozna'uje jako „jsem v tom ned!sledná docela.“ D"ti neuklízí ka$d# den, 
zále$í, jestli má mo$nost ud"lat si 'as a organizovat úklid. .asto to rad"ji ud"lá 
za n". Je to rychlej!í a s men!ím úsilím. 

Otec studoval p%i zam"stnání. V té dob" mu nezb#vala kapacita  v"novat 
se rodin". V sou'asné dob", b"hem pracovního t#dne toho moc nestihne, ale o 
víkendech se  v"nuje rodin". Organizuje pro d"ti v#lety. Tím vytvá%í prostor, aby 
si matka mohla odpo'inout. .ty%i d"ti otec bere mimo d&m. Matka v té dob" 
pe'uje o nejmlad!í Marii. Hodnotí to v!ak jako velkou pomoc. Je ráda za klid a 
prostor, kter# se jí tímto vytvo%í. Na druhou stranu v!ak jako nedostatek vnímá, 
$e ani v tomto 'ase nejsou spole'n" jako rodina. Zva$uje, $e zm"na prost%edí 
by jí prosp"la, ale i pod vlivem své povahy rad"ji volí klid a ústraní. Vztahy d"tí 
k otci jsou dobré. Jsou s ním rády ve fyzickém kontaktu.  

Vzájemné vztahy se sourozenci jsou p%im"%ené. Matka uvádí, $e „hrají si 
v&ichni spolu -n"kdy si hrají p"kn" a jindy se hned pohádají - vznikají 
konflikty.“ Jednu z forem p%edcházení konflikt&m, kterou v rodin" pou$ívají, je 
d"lit v"ci v!em stejn#m dílem. 

Barbora chodí do mate%ské !koly na cel# den. Spole'n" s bratrem ji 
matka vyzvedává v 16 hod. Do krou$k& nechodí, matka %íká „je to docela drahé 
-'íkám jim, a$ budete chodit do &koly, budete mít krou$ky ..ti star&í mají.“ 
Chodit na d"tské h%i!t" nebo po okolí nezb#vá 'as. Kontakty s vrstevníky jsou 
zabezpe'eny skrze d"ti za sousedství, matka uvádí „seb"hnou se k nám a 
v&ichni spole#n" jsou kolem baráku ..z okna dohlí$ím, co d"lají.“ Barbora má 
velmi ráda d"ti, matka %íká „je hodn" spole#enská ..kdy$ není pár dní ve &kolce, 
u$ se tam t"&í ..na holky, na aktivity.“ Rodinné náv!t"vy mají odhadem jednou 
za m"síc. 

Matka Barboru hodnotí jako extroverta. Podle ní nemá problém navázat 
kontakt i s neznám#mi lidmi. Dovede se zeptat, po$ádat je o n"co. V hodnocení 
matky n"kdy a$ nep%im"%en" sebev"dom". Celkov" se to matce  jeví jako lep!í 
varianta, oproti uzav%enosti. +íká „já jsem se spí& bála n"co 'íct.“ Rodi'e se 
sna$í nep%im"%ené projevy chování Barbory mírnit, napomínají ji „nebu, 
neslu&ná.“ Sna$í se, aby na!la rozumnou míru mezi zdrav#m sebev"domím a 
vlezlostí a$ drzostí. 

Jako nevhodnou formu chování u Barbory matka uvádí, $e l$e. 
V"rohodn" zapírá, pokud n"co ud"lá. Má to za následek, $e kdy$ problém 
sm"%uje k ní, „u$ jíi nikdo nev"'í.“  Rodi'e ji uji!0ují, $e nebude trestaná, kdy$ se 
p%izná slovy „neboj se, nic se ti nestane, p'iznej se-nakonec jde s pravdou 
ven.“ Dal!í charakteristiku matka uvádí „ona je prost" taková malá zlod"jka .. 
kdy$ má pocit, $e by n"co cht"la, i kdy$ to není její, tak si to prost" vezme.“ Na 
druhou stranu  svoje v"ci druh#m nezi!tn" p&j'í.  
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4.4.2 Horizontální anal"za 
 
Poznávání lidí 

 
V!echny matky tohoto pr&zkumu vidí za d&le$ité a sna$í se o zapojení 

sv#ch d"tí do !ir!í spole'nosti. Nejv"t!í aktivitu v tomto sm"ru projevuje matka 
R2. Nej'ast"ji z posuzovan#ch rodin spole'n" s dít"tem nav!t"vují p%átele, 
tém"% denn" chodí mezi d"ti na h%i!t", uvádí spoustu dal!ích aktivit a krou$k&. 
Jedním z d&vod& je spole'enskost matky. B#t mezi lidmi je pro ni d&le$ité. 
Matka usiluje b#t se sv#mi p%ítelkyn"mi a v d&sledku toho umo$ní, aby její 
dcera byla v kontaktu s d"tmi této p%ítelkyn".  

Dal!í aktivní matkou je R3. I u ní se projevuje, $e její pot%eba b#t mezi 
lidmi se odrazí na v#chov" d"tí. Organizuje neformální mate%sk# klub. Uvádí 
k tomu „já s  kamarádkou vym%&líme, co bychom podnikly.“ Aktivity hodnotí jako  
p%ínosné pro matky i pro d"ti. Tyto názory ukazují na ur'itou spojitost, $e aktivní 
matky uspokojují svou pot%ebu a zárove/ tím rozvíjí sociální kompetence sv#ch 
d"tí. 

V#znam zapojování dcery do !ir!ího spole'enství lidí si uv"domuje i 
matka R1. Je  také  spole'enská a aktivní. P%ed n"kolika m"síci  nastoupila 
zp"t do pracovního procesu, te1 jí  nezb#vá tolik prostoru a kapacity na 
udr$ování kontakt& s !ir!ím okolím. +e!í to tím, jak uvádí „já jsem te, 
p'ehodnotila hodnoty ..mám to jenom povrchn" uklizen%..po'ádek 
nehrotím-rad&i jdu s ní ven ..#asu je mí( a roste rychle.“ 

U matky R4 se více projevuje skute'nost, $e se jedná o po'etnou rodinu. 
Nemají ji$ takovou pot%ebu vyvíjet velkou aktivitu, co se t#ká náv!t"v. +íká 
„není to #asto ..asi tak jednou za m"síc.“ Odpov"di poukazují na skute'nost, $e 
necítí p%íli! pot%ebu zapojovat dceru do v"t!ího mno$ství krou$k&. Klára chodí 
do cvi'ení do Sokola. D%íve nav!t"vovala Skaut, ale jak matka %íká „tam se nám 
u$ neda'í chodit #asov".“ Pé'e o po'etnou domácnost je náro'ná. Aktivity se 
zu$ují na spole'n# nákup, va%ení, vycházku do parku p%ed d&m. 

 Matka R5 je pln" vytí$ena pé'í o d"ti a domácnost, ji$ nemá dal!í 
kapacitu v"novat se zapojování d"tí do !ir!ího prost%edí. +íká „z v"t&í #ásti 
jenom zabezpe#uji chod domácnosti ..na zábavy  zb%vá hrozn" málo #asu.“ Do 
krou$k& dcera také nechodí. Matka jako d&vod uvádí velké finan'ní náklady. 
Z po'tu p"ti d"tí do krou$k& chodí dva !koláci. Dal!í dv" p%ed!kolní d"ti mají 
slíbeno, $e krou$ky budou nav!t"vovat spole'n" se !kolní docházkou. Kontakt 
s vrstevníky mají d"ti díky rodinné domu, ve kterém bydlí. D"ti z okolí k nim 
chodí na zahradu, kde si spole'n" hrají. Zahrada tak plní funkcí d"tského 
h%i!t". Dal!ím d&vodem pro' matka R5 neprojevuje v"t!í aktivitu v&'i 
spole'enskému prost%edí, by mohla b#t její uzav%enost. Hodnotí se jako 
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introvert, kter# má rád sv&j klid a soukromí. Co se t#ká náv!t"v uvádí, $e „tak 
jednou za m"síc mo$ná n"kdo p'ijde.“  Funkci zprost%edkovatele se sociálním 
okolím d"tem plní otec. P%edev!ím o víkendech chodí s d"tmi na v#lety. 

 
 
Mezilidské vztahy 
 
Vztahy dívek k otc%m jsou u 'ty% dívek pozitivní. Matky je hodnotí 

v r&zné intenzit" v po%adí od R5 „taky na n" zak'i#í, ale v pohod".“ R4 „táta je 
hodn%-..velice laskav% p'ístup.“ R3 „tátu miluje -visí na n"m.“  Velk# rozdíl 
oproti ostatním je  ve vztahu  otce a dcery R1. Matka to popisuje jako „nikdy 
jsem nevid"la, $e by spontánn" &la, aby ho objala -#asto ho ignoruje -návrhy 
od n"ho neguje.“ 

Vztahy k sourozenc%m jsou ve sledovan#ch rodinách velmi dobré. 
Matky vztahy popisují v po%adí R5 „n"kdy si hrají p"kn" a jindy se 
pohádají..vznikají konflikty, ale v&ichni si hrají.“ R3 „n"kdy mají spory..zárove( 
se mají stra&n" rádi.“  R2 „vztah spolu mají hezk% -kdy$ jsou odkázáni jeden 
na druhého.“ R4 „ona je má v&echny ráda..ona je rodinn% mazlík-$ádná 
nevra$ivost.“ 

Ve vztahu k vrstevník%m se ve velké mí%e odrá$í osobnost dít"te. Zda 
je spole'enské, 'i více uzav%ené. T%i dívky jejich matky ozna'ují jako velmi 
spole'enské, a to R5, R4 a R2. Dívka R3 se dle matky projevuje „mo$ná víc 
pozoruje..ale není nikdy odstr#ená stranou-není samotá'.“ Oproti tomu dívka 
R1, se projevuje spí!e jako introvert, „je zvyklá b%t sama ..nerada se tla#í na 
houpa#ce.. v$dycky pook'eje, $e je tam sama.“ Není ale samotá%, kter# by 
ostatní lidi odmítal. Díky matce má kontakt& s okolím dostatek. Matka to vidí 
tak, $e kdy$ si na n"koho zvykne, vytvo%í si k n"mu citov# vztah a na kontakty 
s ním se t"!í.   

  
Komunikace 
 
Zp&sob komunikace v rodin" byl ji$ popsán v rámci vztah& se 

sourozenci, otcem, vrstevníky. Zde jsem se zam"%ila p%edev!ím na komunikaci 
s cizími lidmi, 'i v cizím prost%edí. Z pr&zkumu vypl#vá, $e dívky nemají problém 
v cizím prost%edí, projevují se v n"m p%irozen". Matky to popisují 'asto shodn" 
R3 „kdy$ nezná, tak se rozhlí$í a pozoruje“ R4 „ze za#átku se stydí ..brzo 
ostych p'ekoná..zapojí se.“ V!echny dívky umí komunikovat i s cizími lidmi. Li!í 
se pouze mírou od reakce R1 „p'ed dosp"l%mi je víc zak'iknutá“ p%es reakci R2 
„není moc stydlivá“ a$ po reakci R5, kdy je p%es míru dovolená a rodi'e ji 
napomínají ke slu!nosti. Jeden z mo$n#ch d&vod&, vidíme, $e v!echny mají 
dostatek zku!eností v oblasti komunikace. .asto s rodi'i chodí mezi lidi, 
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poznávají jejich reakce a u'í se jak se chovat v r&zn#ch situacích. Vliv na reakci 
d"tí na cizí prost%edí má také, jaké dít" cítí zázemí. Matka  R2 %íká „kdy$ jsem 
tam já, tak nemá problém navázat kontakt s úpln" cizími  d"tmi.“ K tomu matka 
R3 %íká „je v pohod", kdy$ má zázemí, kdy$ tam jsem já.“ Sporná, i kdy$ mo$ná 
je také spojitost, mezi mno$stvím 'len& rodiny a reakcí na cizí prost%edí. Matka 
R4 to vidí jako „ona nemá problém vplout do #ehokoliv ..taky tím, jak tady 
vyr!stá v  kolektivu.“ Zku!enost R5 je „ona nemá v!bec problém..stále se 
n"koho na n"co ptát.“ Pr&zkumn# vzorek, je v!ak velmi mal# na vyvozování 
této spojitosti. 

Zp&sob komunikace se projevuje p%edev!ím v chování, proto jsem 
zji!0ovala zda dívky mají n"jaké nevhodné formy chování. Zásadní problémy 
chování nebyly zji!t"ny. Matky vesm"s dívky hodnotily, jako hodné a poslu!né.  
Nej'ast"ji se v odpov"dích objevoval jako nevhodn# projev chování vztek – R1 
„kdy$ jí n"co nejde, tak se roz#ílí“ R2 „vzteká se stra&n" ..mlátí dve'mi ..kdy$ se 
na&tve.“ Reakce matky je R2 „pokud..n"co zni#í ..dostane ..je trestaná, ne 
jenom za ten vztek, ale za tu destrukci.“ Dal!í metodu, jak bojovat s d"tsk#m 
vzdorem, je p%edcházet mu. V rodin" R4 „vztek se sna$íme eliminovat.“  V R3 
se k tomu staví z pozice „vztek, to si nedovolí-pevná ruka mamin#ina-kdy$ 
fakt neposlouchá-po#ítám do t'í -s plá#em, ale ud"lá co má.“ Dal!í formy 
nevhodného chování uvedla R1 jako tvrdohlavost, drzost. V R5 ne%e!í problém 
vzteku, ale problém se lhaním. V celkovém kontextu se mi dívky jeví jako 
v komunikaci dostate'n" sm"lé, bez vá$n#ch problém&.  V rodinách  jsou 
matkami vedeny k ovládání sv#ch emocí a k usm"r/ování nevhodn#ch forem 
chování. 

 
 
Kooperace 

  
Matky v pr&zkumném vzorku v"t!inou zapojovaly své dcery do domácích 

'inností. Shodly se na tom, $e je to pro n" náro'né, ale pro d"ti pot%ebné. R1 to 
hodnotí „chce to nervy-to se musí podporovat.“ R2 to popisuje jako „pomoc to 
pro m" ur#it" není, kdy$ si to ud"lám sama, tak to mám mnohem rychleji, 
ale..myslím, $e spole#ná práce je n"co, co lidi sbli$uje...$ivot není jenom hraní.“ 
Rozdíln# p%ístup, pravd"podobn" z d&vodu p%etí$ení povinnostmi, má R5 
„rad"ji, kdy$ se mi do toho nepletou.. je pak v"t&í nepo'ádek.“  

Rozdíln# p%ístup jsem zaznamenala i p%i pln"ní povinností. 
V p%ed!kolním v"ku, to 'asto obná!í úklid pokoje. Matky v pr&zkumu se shodly 
na tom, $e p%i úklidu provád"ném spole'n" s d"tmi  dosahují lep!ích v#sledk&. 
R2 „d"láme úklid spole#n" ..v$dycky je lep&í, kdy$ jsem tam s ní.“ Li!í se spí!e 
v d&razu, kter# kladou na vy$adování pln"ní této povinnosti. R2 „za d"ti 
neuklízím tém"' nikdy-p'ijdeme pozd" ..unavení-mimo'ádná situace.“ R1 
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„$adoní, a* ji pom!$u..já mám taky svoji práci.“ R4 „v"t&inou ji je&t" 
pomáhám-podle toho, jak je zapot'ebí sp"chat...já to pak poklidím.“ R5 „d"ti 
neuklízí ka$d% den ...kdy$ chci po'ádek rychle -tak to za n" ud"lám ..jsem 
docela ned!sledná.“  

Spole'né 'innosti s otcem se ve velké mí%e odvíjí od mno$ství 'asu, 
kter# s rodinou, v na!em p%ípad" s konkrétním dít"tem, tráví. V tomto 
pr&zkumném vzorku v"t!ina otc& je dost vytí$ena prací v zam"stnání. 
Hodnocení matek je R1 „s tatínkem v b"$ném denním re$imu nezb%vá tolik 
#asu.“ R5 „p'es t%den toho moc nestíhá.“ Rozdíl je u R4 „je n"kdy tro&ku 
virtuální-p'ichází dom! pozd" ve#er.“ Tento stav v!ak není kv&li zam"stnání, 
ale kv&li osobní aktivit". Spole'né 'innosti s d"tmi jsou u otc& v"t!inou 
omezené na víkend. Otec R2, R3 a R5 víkendy 'asto v"nují v#let&m s d"tmi do 
p%írody, p%ípadn" d"lají jiné spole'né aktivity – stolní hry, 'tení, hraní,( 

 
Kompetice 
 
Co se t#ká sout"$ivosti, zajímala jsem se o reakci dít"te na prohru, na 

neúsp"ch a p%ípadn# rozvoj kompetence ovládat emoce.  V reakci na prohru se 
p%edev!ím projevila osobnost dít"te. Zjistila jsem u t"chto dívek podstatn# 
rozdíl. Julie R2 se dle matky projevuje jako „flegmatická-i prohra ji nerozhází 
-vezme to s klidem Angli#ana.“ Oproti tomu Klára R4 „prohru nese velmi 
t"$ce.. plá#e-na&t"stí jde do toho znovu.“ Dívky k sout"$ivosti zaujaly r&zné 
postoje. Ester R3 „hry na prohry nechce hrávat chce se jenom dívat.“ Barbora 
R5 „nemá touhu hrát a$ do konce, aby vyhrála.. .jde pry#.“ Rozdíln# p%ístup 
k v#chov" sout"$ivosti jsem zaznamenala i u matek. R1 „nevím, jestli to v!bec 
za$ila (prohru)..kdy$ hrajeme spolu, tak ji v"t&inou nechám vyhrát.“ V jin#ch 
situacích neúsp"chu matka %íká, $e Lucie se vzteká  „kdy$ jí n"co nejde, tak se 
roz#ílí ..nedoká$e to vy'e&it v klidu.“ Nabízí se otázka, zda to není také tím, $e 
Lucie nemá p%íli! zku!eností s prohrou. Oproti strategii nechat d"ti vyhrát 
vyvstává názor matky R3 „ned"lám to, $e bych ji nechala vyhrát .. to d"ti 
poznají -to si neu$ije.“ Zdá se, $e tato kompetence je ovlivn"na jak osobností 
dít"te, tak p%ístupem matky. N"které nechávají za$ít prohru jiné ne. Celkov" 
v!ak z rozhovor& bylo patrno, $e matky se rozhodn" sna$í o v#chovu dívek ve 
sm"ru ovládání emocí. 
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ZÁV+R 
 
Tato práce je v"novaná studiu tématu Rozvoj sociálních kompetencí d"tí 

v rodinném prost%edí. Ze studia tématu vypl#vá, $e sociální kompetence jsou 
velmi v#znamné pro 'lov"ka. Zp&sob komunikace se odrá$í v kvalit" vztah&. 
Pokud lidé umí dob%e komunikovat a jsou zakotveni v uspokojiv#ch vztazích, 
vyznají se sami v sob" a také poznávají druhé lidi, máme za to, $e se u nich 
sni$uje riziko rozvoje patologick#ch jev&. Sociální kompetence mají velké 
uplatn"ní nejenom v osobním, ale i v profesním $ivot". Zam"stnavatelé stále 
více o'ekávají od sv#ch zam"stnanc& dobré komunika'ní a sociální dovednosti.  
V sou'asném !kolství se sociální kompetence zahrnují do v#uky skrze p%edm"t 
Osobnostní a sociální v#chova. P%esto stále nejv"t!í vliv na rozvoj t"chto 
dovedností má rodina.  

Z toho d&vodu bylo cílem pr&zkumu zjistit stav sociálních kompetencí 
v rodinách s d"tmi. Vytvo%it si obraz o fungování rodin, jejich vzájemn#ch 
vztazích a zp&sobu komunikace. Cílem bylo zjistit zda po'et d"tí ovliv/uje  
p%ístup rodi'& k v#chov" k sociálním kompetencím u konkrétního dít"te.  

Pr&zkum byl realizován na vzorku p"ti rodin. Vybrány byly 'eské rodiny 
s rozdíln#m po'tem d"tí, $ijící v m"st" Brn". Jednalo se v$dy o úplnou rodinu. 
Zji!0ující otázky, byly sm"%ovány na konkrétní p%ed!kolní dít" $enského pohlaví.  

Z pr&zkumu vyplynulo, $e v!echny dotazované matky pova$ují za 
d&le$ité a podle sv#ch mo$ností se sna$í o zapojení sv#ch d"tí do !ir!í 
spole'nosti. B#t mezi lidmi je pro n" priorita, o kterou usilují. Pracující matka 
dokonce uvedla, $e p%ehodnotila sv&j $eb%í'ek hodnot a rozhodla se zapojovat 
své dít" do !ir!í spole'nosti i na úkor jin#ch aktivit.  

Také se ukazuje ur'itá spojitost mezi pot%ebou  sociálních kontakt& 
aktivních  a spole'ensk#ch  matek oproti matce, která je více introvert. Matky 
uspokojují svou pot%ebu b#t  v kontaktu s lidmi, a tím zárove/ rozvíjí sociální 
kompetence sv#ch d"tí.  

Z pr&zkumu vyplynulo, $e rodiny s vy!!ím po'tem d"tí v rodin" udávají 
ni$!í pot%ebu usilovat o kontakty mimo rodinu. Tento stav je mo$né vysv"tlit 
z n"kolika pohled&. Jednou oblastí, je $e díky !ir!í rodin" a vícenásobn#m 
vztah&m se vzájemn" uspokojí pot%eby 'len& rodiny. A dal!í oblastí, která by na 
to mohla mít vliv, je p%etí$ení rodiny povinnostmi. Rodi'e ji$ nemají kapacitu 
v"novat se zapojování d"tí do !ir!ího spole'enského prost%edí. Matka p"ti 
mal#ch d"tí udává, $e z v"t!í 'ásti jenom zabezpe'uje chod domácnosti  a  na 
ostatní v"ci jí zb#vá málo 'asu. 

Co se t#ká vztah& v rodin" z pr&zkumu vyplynulo, $e vztahy v t"chto 
rodinách jsou na dobré úrovni. Sledovány byly p%edev!ím vztahy otc&. V!ichni 
otcové mají  o d"ti zájem a projevují k nim kladn# postoj. V"t!ina d"tí na to 
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reaguje pozitivn". Rozdíl byl v rodin" R1, kdy dcera odmítá otce, ignoruje ho, 
jeho návrhy  neguje. Není v&'i n"mu spontánní. Vztahy k sourozenc&m jsou 
popisovány jako dobré. P%ípadné konflikty je pom"rn" snadné %e!it. Ve vztahu 
k vrstevník&m se ve velké mí%e projevila osobnost dít"te. To, zda je dané dít" 
více extrovert nebo naopak introvert. 

Z pr&zkumu vyplynulo, $e sledované dívky nemají problémy 
v komunikaci, a to ani v cizím prost%edí. Jeden z mo$n#ch d&vod& se jeví ten,  
$e mají v této oblasti dostatek zku!eností.  .asto s rodi'i chodí mezi lidi, 
poznávají jejich reakce a u'í se jak se chovat v r&zn#ch situacích. Vliv má také 
skute'nost, $e dívky cítí oporu a zázemí ve sv#ch matkách.  

Sporná, i kdy$ mo$ná je také spojitost, mezi velikostí rodiny a reakcí na 
cizí prost%edí. Názor matky v rodin" se 'ty%mi d"tmi je, $e její dcera nemá 
problém díky !ir!í rodin". Je zvyklá na v"t!í po'et 'len&, vztah&, p%ístup&. 
Podobnou zku!enost se sm"lostí, která se t#ká komunikace je zaznamenán 
v rodin" s p"ti d"tmi. Pr&zkumn# vzorek, je v!ak mal# na dokazování spojitosti. 

Matky v pr&zkumném vzorku se shodly na tom, $e spole'ná práce 
s mal#mi d"tmi je náro'ná, ale pro d"ti p%ínosná. Matky vesm"s u'í své d"ti 
kooperovat. Rozdíln# p%ístup byl zaznamenán v praxi rodiny s p"ti d"tmi, 
pravd"podobn" z d&vodu p%etí$ení rodiny, kdy matka zapojuje své d"ti do 
spole'né práce pouze v#jime'n".  

Z pr&zkumu vyplynulo, $e spole'né 'innosti s d"tmi jsou u tém"% v!ech 
otc& omezené na víkend. Z d&vodu vytí$ení prací v zam"stnání.  

V reakci dívek na prohru se nejvíc projevila osobnost dít"te, to zda dít" 
reaguje vzn"tliv" 'i flegmaticky. Rozdíl byl zaznamenám v p%ístupu matek, jestli 
d"ti nechávají cílen" vyhrát, a tím zp&sobem eliminují negativní  projevy emocí. 
Nebo zám"rn" vyhrávat nenechávají a p%ipravují jim zku!enost a mo$nost 
vyrovnat se pro$itkem prohry. Celkov" z rozhovor& bylo patrno, $e matky se 
sna$í o v#chovu dívek ve sm"ru ovládání emocí. 

Projevil se také vliv vzd"lání rodi'&, p%edev!ím matky. Dv" matky 
z pr&zkumného vzorku mají pedagogické vzd"lání. Projevuje se to cílen"j!ím a 
zám"rn"j!ím p&sobením na oblasti v#chovy k sociálním kompetencím. 

 Domníváme se, $e p%edkládaná práce p%inesla %adu zajímav#ch pohled& 
na sou'asnou rodinu, ale také otázek a nám"t& pro dal!í v#zkum. Sociální 
kompetence jsou velmi t"sn" spojeny s osobností dít"te, bylo by proto vhodné 
v dal!ím v#zkumu hloub"ji proniknout do oblasti vlivu osobnosti dít"te a 
osobnosti rodi'&. Hloub"ji se zajímat o hodnoty a kulturní zázemí dané rodiny. 
V budoucnu by bylo vhodné provést v#zkum u rozmanit"j!ího vzorku rodin, 
p%ípadn" provést srovnání mezi r&zn#mi typy rodin. Nap%íklad zjistit, jak 
vychovává rodina s materiáln" a ekonomicky slab!ím zázemím, rodina $ijící na 
vesnici, rodina rozveden#ch rodi'& nebo rodina pracovn" vytí$en#ch rodi'&. 
Podn"tné by také bylo zmapovat  p&sobení !ir!ích p%íbuzensk#ch vztah&. 
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RESUMÉ 
 

V první kapitole bylo definováno, $e kompetence je ur'itá schopnost, 
dovednost. V sou'asném sv"t" se n"které kompetence pova$ují za st"$ejní pro 
uplatn"ní v $ivot" a zapojení do spole'nosti. Ozna'ují se jako klí'ové 
kompetence. Mezi n" pat%í také sociální kompetence. V této kapitole byl 
vyzdvi$en v#znam sociálních kompetencí pro 'lov"ka v osobním i profesním 
$ivot" a v#znam  pro spole'nost 

Ve druhé kapitole bylo podrobn" popsáno, jaké konkrétní dovednosti 
zahrnují sociální kompetence. Bylo definováno co dané pojmy zahrnují. 

Ve t%etí kapitole jsme osv"tlili, jak v#znamná je rodina jako  zdroj 
uspokojování r&zn#ch lidsk#ch pot%eb, jak# v#znam má pro emocionální v#voj a  
rozvoj osobnosti dít"te. Poodhalili jsme n"které faktory, které ovliv/ují v#chovu 
d"tí v rodin". Jako nap%íklad  vzd"lání, schopnosti a  dovednosti rodi'&. Dále 
v"k, zku!enosti a osobnostní p%edpoklady. Také hodnoty, které rodi'e 
vyznávají. Celkov" rodi'e jako vzory ve velké mí%e ovliv/ují své d"ti, p%edev!ím 
v raném v"ku.  Nemal# vliv má ekonomické a kulturní prost%edí rodiny a její 
struktura. 

Ve 'tvrté kapitole jsme prakticky zji!0ovali, jaká je situace v rozvoji 
sociálních kompetencí v konkrétních p"ti 'esk#ch rodinách. Porovnávali jsme 
stav v rodinách s rozdíln#m po'tem d"tí a zji!0ovali, zda skute'nost rozdílného 
po'tu d"tí má vliv na rozvoj sociálních kompetencí. Z pr&zkumného vzorku 
vyplynulo, $e rodi'e se sna$í o rozvoj sociálních kompetencí u  sv#ch d"tí. 
V porovnání rodin se ukázalo, $e rodiny s více d"tmi, p%edev!ím mal#mi, jsou 
p%etí$eny a zb#vá jim mén" energie v"novat se rozvoji sociálních kompetencí. 
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ANOTACE 
 
Bakalá%ské práce je zam"%ena na sociální kompetence u d"tí a na jejich rozvoj 
v rodin". Teorie vychází z pedagogické literatury. Zahrnuje p%ehled tématu a 
definování pojm&. Cílem pr&zkumu je zjistit stav sociálních kompetencí 
v rodinách s rozdíln#m po'tem d"tí. Vytvo%it si celkov# obraz o fungování 
rodiny, vzájemn#ch vztazích a zp&sobu komunikace. Pr&zkum je realizován 
v p"ti 'esk#ch rodinách. Otázky jsou sm"rovány na dít" p%ed!kolního v"ku. 
 
 

ANOTATION 

The bachelor theses deal with social competences of children and their 
development in the family. The theory is based on the educational literature, the 
theses include a topic summary and terminology definitions. The research 
objective is to determine the state of social competencies in families with 
different numbers of children, to form an overall picture of family operation, its 
relationships and methods of communication. The research has been 
performed in five Czech families, questions have been asked to pre-school 
children.  
 
 

KLÍ-OVÁ SLOVA 
sociální kompetence, klí'ové kompetence, poznávání lidí, mezilidské vztahy, 
komunikace, kooperace, kompetice, emo'ní inteligence, sociální inteligence, 
hodnota, socializace, interakce, rodina, v#chova,  
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P(ÍLOHY 
 
P%íloha '. 1 – rozhovor s rodinou R1  - Lucie 
P%íloha '. 2 -  rozhovor s rodinou R2 – Julie 
P%íloha '. 3 -  rozhovor s rodinou R3 – Ester 
P%íloha '. 4 -  rozhovor s rodinou R4 – Klára 
P%íloha '. 5 -  rozhovor s rodinou R5 –  Barbora 
P%íloha '. 6 -  základní údaje o rodinách 
P%íloha '. 7 -  anal#za  



P!íloha ". 1 
Rozhovor s matkou Lucie – rodina s 1 dít!tem  - R1 
 
Jaké "innosti Lucie s Vámi d#lá?  
Kdy" jsme doma, tak hodn! si #teme. Ona má ráda kní"ky. $e si t%eba prohlí"í sama 
a pak jí #tu pohádky, nebo p%íb!hy. To d!láme hodn!. Ka"d& ve#er. Maluje si. Te' si 
maluje sama. Z kraje jsem malovala s ní, ale ka"dou chvíli p%ijde – mami, namaluj mi 
vlka. Tak"e malování hodn!. To, co d!lám sama doma, to "e vezmu mop a vyt%u, tak 
ji mám hned za zadkem. Tak"e má taky mal& mopík a vytírá se mnou. Va%íme spolu. 
To ji stra(n! baví. Na to je dobrá. Ráda míchá. Tak"e to chce nervy. Klid! u" i 
vají#ko rozklepne, obaluje %ízky. Má na starost vyskládat my#ku. Dám ji tam stoli#ku 
a vyskládá p%íbory. To u" zvládá. Ona celkov! se sna"í b&t hodn! jako dosp!lá. 
Nejvíc jí #lov!k urazí, kdy" jí %ekne, "e je mimino, nebo "e je malá. Tak"e ty #innosti 
co d!lám já, chce stra(n! d!lat. To se musí podporovat. Te' to chce d!lat, a" to 
bude um!t tak to nebude chtít d!lat.  
 
Jaké "innosti d#lá s otcem? 
No já myslím, "e to má tro(ku rozd!lené.  S tatínkem hodn! blbnou. D!lají blbiny, 
ská#ou spolu, bere si ji na ramena. Tím, "e má sílu, tak ho bere jako toho, kdo jí 
umo"ní ty v!ci, které já nezvládnu. Já ji nezvedám, na m! je t!"ká.  
Dan má práci doma. Tak"e kdy" já jsem v práci, tak je s Danem doma. Ne "e by se jí 
n!jak moc v!noval, musí pracovat. Tak"e se stalo, "e  kdy" jsem p%i(la, byla 
ost%íhaná kytka. Tak"e to není ideální. Lep(í by byla ta (kolka, ale to zatím nevy(lo. 
Státní (kolka je plná. A soukromé stojí 8.000,-  s angli#tinou a" 16.000,- k#. To si 
nem)"eme dovolit.  
N!kdy jsem rad(i, kdy" mi ji vezme babi#ka, ta ale taky chodí do práce. Babi#ku a 
d!du má hrozn! ráda. Bydlí o patro v&(. To jsou super vztahy. Moc mn! pomáhají, 
kdy" nem)"u hlídat já. N!kdy mn! %íká babi, kdy" je s nimi dlouho.  
 
Jak$ má vztah k otci? 
M! má víc na mazlení. Kdy" se jí n!co stane, tak v"dycky chce m!. Co" vidím, "e 
Danovi je trochu líto. Jeho má na hru, m! na mazlení. T%eba jsem nikdy nevid!la, "e 
by spontánn! za ním (la, aby ho objala. Nebo n!jak *Ty mazlící v!ci, ty má jako 
úpln! rozd!len&. Nevím, pro# to tak má. P%i tom blbnutí, to je taková hra, to není jako 
mazlení.  
 
Jaké má Lucie kontakty mimo rodinu?  
+kolka zatím není. U" jsem ji hlásila, ale nevy(lo to. Je moc d!tí ve (kolce a mají 
plno. Aby se st&kala s d!tmi, to zaji(,ujeme skrz ty krou"ky.  Co" je Cvo#ek – to je 
takové vyráb!ní. To je taková pracovní #innost. Kdy" jsem je(t! nepracovala, tak 
jsme chodily na Krte#ka. To bylo v pátek dopoledne taková p%ed(koli#ka. Asi t%icet 



mal&ch d!tí, se sva#inkou, pohádka, p%íb!hy, hry – skv!lé. N!kdy jdeme  na h%i(t!. 
Je vid!t, "e je taková zvyklá na to b&t sama. Ona si doká"e fakt sama hrát. Stra(n! 
dlouho. Kdy" má teda dobrou náladu. Tak fakt si prohlí"í kní"ky, nebo si hraje na 
zví%ata,*A vyhraje si sama. A vnímám, "e kdy" by se m!la s n!k&m tla#it na té velké 
houpa#ce, tak v"dycky pook%eje, "e je tam sama. Je zvyklá b&t sama.  
 
Jak "asto máte náv%t#vy? 
Bylo to #asto do toho ledna ne" jsem nastoupila do práce. Te' mí-. Mo"ná n!kdy 
kdy" máme pátek voln&, tak jdeme n!kam. Tak asi jednou t&dn!. Chodíme vlastn! 
na skupinku, ka"dou st%edu. Tam jsou dva kluci malí. V ned!li do shromá"d!ní. Málo. 
Ale t!(í se tam.  
 
Popi% mi prosím, reakci, kdy& Lucie p!ijde do cizího prost!edí? 
M!li jsme oslavu velkou, t%icet lidí. Ona se na to stra(n! t!(ila, a" bude ta oslava. A 
pak tam p%i(la a spousta lidí ji zdravila. A ona byla tak #tvrt hodiny  hodn! zak%iknutá. 
Ale pak u" ne. Pak u" tak normáln!. P%ed dosp!l&ma je víc zak%iknutá, ne" p%ed 
t!ma d!tma.  
 
Jak komunikuje s vrstevníky? 
S t!ma je to trochu lep(í, ale fakt je nej(,astn!j(í, kdy" si hraje sama.  
Ale má pár p%átel, jako Niki, kam #asto chodíme. Ka"d& t&den ho vidí na skupince. 
T!(í se na n!j, myslí na n!j. N!kdy se za n!j i pomodlí. Kdy" u" si na n!koho 
zvykne, tak jo.  
Musím %íct, "e Nikiho má ráda. Jednou se rozbre#ela, "e nem!la mo"nost se s ním 
rozlou#it.  
  
Má n#jaké nevhodné formy chování? 
Je to takové zvlá(tní, "e kdy" je  pono%ena do n!jaké své hry a te' se jí zrovna 
nehodí tak reaguje (kared!. Nej#ast!ji na  Dana za ni takhle p%ijde a chce jí n!co %íct 
nebo ji odvést, tak to je protivná a doká"e %íct NE, B.$ PRY/. To Dan t!"ko nese. 
Mo"ná je to tím, "e já kdy" va%ím, tak ji sleduji a vím jak na tom je. $e je zabraná do 
hry. Ale chlapi mo"ná nejsou tak empati#tí. Doká"e %íct b!" pry#. To nám p%ijde 
takov& hnusn&. Odsekne prost!. Je taková drzá. Je na n!co zvyklá, chce to tak mít. 
Má takov& sobeck& projev. Má dost takov&ch paradox). Na jedné stran! 
samostatnost a na druhé stran! uk%ivd!nost.Jednou m! odmítá, "e na m! zrovna 
nemá #as a pak m! hned zase chce. A taky "árlí. Kdy" m! Dan obejme, tak ho 
odhání s tím nech maminku.   
 
Jak reaguje na prohru? 
Nevím n!jak. Jestli to v)bec za"ila. Proto"e, kdy" hrajeme spolu, tak ji v!t(inou 
nechám vyhrát. D!lám blbou. To bych asi taky nemusela.??  A do t!ch kolektivních 



sout!"í se vlastn! nezapojuje. Kdy" byla na n!jak&ch akcích, kde se sout!"ilo, tak se 
nezapojovala. Nem)"u na to odpov!d!t. Nevím.  
 
Jak nakládá se sv$mi v#cmi vzhledem k ostatním lidem? 
No to je hor(í. Te' sem vid!la, má kolo a je na n!j stra(n! py(ná. Byla to tedy 
obrovská radost, kdy" ho dostala. No a te' jsme byli na oslav!, m!la ho tam a cht!l 
si ho p)j#it kamarád. A bylo vid!t jak jí to trhá srdce. S tím m!la problém. Ale p)j#ila 
ho nakonec. Ale byla nervózní. P)j#ování v!cí je t!"ké. N!co p)j#í ráda. Ale kdy" 
dokázala p)j#it kolo, tak asi dobr&. Proto"e to má asi nejrad(i. Já ji domlouvám, aby 
n!co p)j#ila. Vysv!tluji, "e je má po%ád, tak pro# by je nep)j#ila. Dokonce te' 
zkou(ím, kdy" jí n!co hodn! chutná. Kdy" jsem ji objednala kope#ek zmrzliny. A 
cht!la jsem, aby m! dala. Tak fakt m! dala. 0íkám si, to je dobr&, "e se umí rozd!lit.  
Hlídá si svoje v#ci? Svoje v!ci si docela hlídá. Akorát m!la období, kdy si vym&(lela 
po%ád n!jaké schovky, aby jí to nikdo neukrad. P%itom jí nikdo nic nekrade. Nevím, 
kde to vzala. Tak"e jsem furt n!co hledala, ty v!ci co schovala. Proto"e sama 
zapomn!la, kam to dala.  
 
Jak je to u vás s  pln#ním povinností? 
V!t(inou "adoní, a, ji s tím pom)"u. Ví, "e to musí ud!lat, ale "adoní. Já jí %íkám, "e 
taky mám svoji práci. Hra#ky si uklidí. /i(t!ní zub) u" taky sama d!lá. To u" ji s tím 
nemusím pomáhat.  
 
Popi%te jak probíhá b#&n$ den? 
Ráno vstaneme a ona si jde malovat ke stolku. To je první co ji ráno zajímá. Já jdu 
d!lat snídani. N!kdy ji dám talí%e, a, prost%e. Ne v"dy. U" umí i p%íbory. Domluvíme 
se jestli si dáme vají#ka, nebo n!co jiného. Vají#ka chce, jinak moc snídan! nemusí. 
To ji zabere hodinu. Ona snídá stra(n! pomalu. Já zatím myji nádobí. Pak jdeme 
t%eba na zahradu nebo na h%i(t!. Pak jdeme va%it. To mi v!t(inou pomáhá. Potom se 
najíme. Kdy" si hraje sama, tak toho vyu"ívám, "e uklízím n!co doma, nebo se 
p%ipravuji do práce. Ale #ast!ji spí( n!kam jdeme. Odpoledne spí( taky ven.  
V sobotu #ast!ji hraji. My máme takovou pracovní dobu, "e nemáme víkendy. A 
naopak mám voln& pátek. A to kdy" mám volno, tak se domluvíme s kamarádkami. 
Onehdá jsme (li do ZOO. Vezmu jídlo, jako"e piknik a jsme tam a" do odpoledne. Do 
Bonga ji n!kdy vezmu, proto"e tam máme kamarády, tak tam ob#as jdeme vstup  i 
zadarmo.  Tam se jí to moc líbí. Tam taky strávíme cel& den, kdy" mám volno.  
 
 
Jak Lucii hodnotíte jako osobnost? (náhradní otázka za otázku na sourozenecké 
vztahy) 
Ona chce b&t stra(n! samostatná. Ona se nau#ila chodit na záchod u" hned 
z pl&nek. A" t! to skoro (tve, jak chce b&t samostatná. V(echno sama, sama.  



N!kdy je vztekací, kdy" jí n!co nejde. Tak se roz#ílí. Nedoká"e to vy%e(it v klidu. 
Kdy" se jí n!co zasekne, nebo ji nejde zip. Já ji v"dycky %íkám. Tak n!co vymysli, 
neroz#iluj se. Nevím po kom to má. Já to nechápu.  M! nic neroz#ílí. V rodin! jsou 
samí pohodá%i.  
Myslím, "e bude hodn! osobnost. Chtít si d!lat v!ci po sv&m. Ty ji v podstat! jen 
tro(ku koriguje(, ale d!lá si po sv&m. Kdy" ji n!co nebaví, tak ji pro to nezíská(. To je 
taky t!"k&. Myslím, "e bude trochu palice dubová. V dne(ní dob!, je to asi lep(í, ne" 
aby byla bambula. Ale nesmí se tak projevovat v)#i nám. Musí nás brát. Hlavn! toho 
tátu bych cht!la, aby se to zlep(ilo. Aby ho neposílala pry#. On má pocit, "e ho úpln! 
nep%ijímá. /asto ho ignoruje. Prost! #asto ty návrhy od n!ho k ní neguje.  
Já doma d!lám p%ísného. Musím se do toho stylizovat, jako se roz#ilovat.  Sice m! to 
zas tak netrápí, ale nem)"e m! tam d!lat takovej bordel. Tak"e to ji dám i na zadek. 
Aby si uv!domila, "e to nesmí d!lat prost!. To by Dan neud!lal. Nedal by jí na 
zadek. Asi ne on ji moc netrestá. On je po jeho tátovy takovej demokrat. Kdy" u" je to 
hodn! zlí, tak jsem to já, kdo musí vytáhnout tu va%e#ku.  
 
Jak vnímáte mno&ství "asu, p!i kterém máte mo&nost b$t spolu s dít#tem? 
Te' u" na sebe máme #asu mnohem mí-. Ale já jsem te' p%ehodnotila hodnoty. $e 
fakt p%ídu dom) a je tam nepo%ádek. Mám to jenom povrchn! uklizen&, ale n!jak& 
prach za sk%íní m! nevadí. Ale ka(lu na to. Mám fakt málo #asu na malou. Tak u" ten 
po%ádek nehrotím. Rad(i jdu s ní ven. /asu je mí- a roste rychle.  
 
 
 
 



P!íloha ". 2 
Rozhovor s matkou Julie – rodina se 2 d#tmi  - R2 
 
Jaké !innosti spole!n"  s Julií d"láte? 
Tak Jul"u docela baví, pomáhat m# p!i va!ení. Ona si t!eba hraje, a já ji zavolám, 
kdy$ t!eba pe"u buchtu. Proto$e vím, $e jí to baví. To je taková spole"ná práce. Pak 
chodíme hodn# ven na h!i%t#, p!ípadn# nav%t#vovat kamarády. Chodím s ní do 
divadla. Kdy$ máme to volné dopoledne, tak chodíme na d#tské p!edstavení. Jako$e 
se p!idáme k n#jaké %kolce dopoledne a jdeme do divadla. To je takové na%e hol"i"í, 
$e si jdeme do divadla spole"n#. Dáme si kabelku a p#kn& %aty a boti"ky. Jako $e se 
to u$ijeme dámsky.  
 
Jaké !innosti d"lá s otcem? 
S Michalem spí% t!eba hrají n#jakou spole"enskou hru. V tom b#$ném denním 
re$imu nezb&vá tolik "asu, tak t!eba v sobotu a ned#li si s nimi hraje. A nebo je 
vezme n#kam na v&let. Do p!írody. Spí% t!eba ne$ na h!i%t# na chvilku, tak je vezme 
n#kam ven. Na n#jakej v&let, p!ípadn# na n#jakou v&stavu, pokud je zajímavá, 
n#jaká v#decká. Tak to jsou s tatínkem. A nebo s tatínkem jsou do kina je%t#. Ale to 
Julinka moc ne. A párkrát ji vzal do cukrárny. Jako$e tatínek pozval hol"i"ku, to mají 
spolu, jako$e jsou do cukrárny na n#co.  
Michal se v#nuje hlavn# o t#ch víkendech. Ty v%ední dny jsou jenom se mnou 
vícemén#.  
Pro d#cka je to takov& normální re$im na kter& jsou zvyklí. P!es t&den, kdy$ chodí do 
práce, tak doma moc není a nedá se s tím nic d#lat.  
 
Jak# má vztah k otci? 
Nejintenzivn#j%í zá$itek s tatínkem se sobota ráno. Na kterou se t#%í ob# dv# d#ti, $e 
se nevztává do %koly a $e ta'ka nejde do práce. A oni se t#%í, $e se s tatínkem 
v sobotu ráno poperou. Porvou se, po%kudlí se a to je hrozn# baví teda. Na to se t#%í 
 
Jak# má vztah se sv#m sourozencem? 
Já myslím, $e je pro ni prost# velkej brácha. Jako vzor naprosto ve v%em. To ona ho 
prost# bude následovat i do propasti, kdy$ bude pot!eba. A já myslím, $e mají vztah 
spolu hezkej, $e si spolu p#kn# hrají.  Nejvíc samoz!ejm#, kdy$ jsou odkázáni jeden 
na druhého. Jo, jiná je situace, kdy$ on má tady kamarádka, nebo ona naopak má 
tady kamarádku, tak to dá p!ednost té kamarádce, té vrstevnici. Nebo naopak Kry%tof 
dá p!ednost kamarádovi, klukovi. Ale pokud jsou odkázáni jeden na druhého, tak si 
myslím, $e  si hrajou moc hezky. (e si opravdu vysta"í, $e si doká$ou vyhrát a 
vymyslet hru, tak aby byly spolu. Jsou situace, které jsou konfliktní. Ale není to 
n#jak& intenzivní.  
 



Jaké má dít" kontakty mimo rodinu?  
Nejvíc kontakt) máme v církvi, ur"it#. Kde se potkáváme jednak v ned#li a 
s n#kter&ma d#tma i mimo v rámci n#jakého nav%t#vování. A kamarád#ní. Plus se 
s nima potkává t!eba v lét# na tábo!e. Nebo na n#jakém v&let#, na spole"né 
dovolené. Myslím, $e tam jsou ty kontakty takové nejintenzivn#j%í.  
Pak máme n#jaké kamarády, tady ve "tvrti. Moje kamarádky a jejich d#ti.  
Ve %kolce n#jaké kontakty má, ale nejsou n#jak intenzivní. V podstat# tam se s t#mi 
d#tmi vidí dvakrát do t&dne. Ale mimo to nijak zvlá%', pokud se nepotkají t!eba na 
h!i%ti. A ani to sama nevyhledává. (e by n#jak tou$ila po %kolkov&ch d#tech.  (e by 
cht#la n#jakou kamarádku ze %kolky. Spí% ty kamarádky, co mám já, tak ty kontakty 
s t#ma d#tma jsou v#t%í. S jejich d#tma. 
Chodí Julie do n"jak#ch krou$k%? 
Chodí do v&tvarky. Tam práv# chodí s dcerou od kamarádky. Pak chodí do cvi"ení a 
do plavání. A je%t# chodí na flétnu. A to chodí ke kamarádce dom) s její dcerou zase. 
To je jedna z jejích v&razn#j%ích kamarádek. Oni spolu chodí na tu flétnu a do té 
v&tvarky.  
 
Jak !asto máte náv&t"vy? 
S p!áteli se nav%tívíme, tak jednou a$ dvakrát do t&dne. Víc ne, jednak máme ty 
krou$ky a chodí do %kolky 
 
Jak Julie reaguje, kdy$ p'ijde do cizího prost'edí? 
Zále$í, jestli jasem tam já nebo jestli je tam sama podle m#. Myslím si ,$e kdy$ jsem 
tam já, tak je taková bezprost!ední a celkem nemá problém navázat kontakt s úpln# 
cizíma d#tma bez problém). Ona je takov& extrovert a celkem je bych !ekla kolektivní 
dít#. O to víc m# ale p!ekvapilo, $e kdy$ p!i%la do té %kolky, tak dlouho se tam 
nemohla do toho kolektivu n#jak zapasovat. Proto$e ona p!i%la do té %kolky u$ 
v dob#, kdy v#t%ina d#tí tam u$ n#jakou dobu chodila. A to znamená, $e pro ni bylo 
t#$ké dostat se do t#ch vazeb, které tam u$ existovaly. Jo mezi ty hol"i"ky. Ale jinak 
si myslím, $e nemá problém s kontaktem, kdy$ p!íjde do nového prost!edí. Ona je 
taková celkem bezprost!ední.  
.  
Jak komunikuje s cizími dosp"l#mi. 
Není moc stydlivá. I kdy$ mo$ná úpln# cizí "lov#k, kterého nikdy nevid#la? Ale 
pozdraví. Nemá problém, $e by t!eba nepozdravila. (e by se styd#la natolik, jak 
n#které d#ti co nedoká$ou t!eba promluvit, kdy$ uvidí cizího "lov#ka. Tak to ona 
takov& problém nemá. A naopak, kdy$ n#koho zná jenom tro%ku a není to t!eba 
n#jak& v&razn# dobr& známí, kter& by k nám chodil n#jak "asto, tak mi p!ipadá, spí% 
a$ moc dovolená. Taková, $e nemá extrémn# velké zábrany v kontaktu. 
 
 



Má n"jaké nevhodné formy chování? 
No vzteklá je stra%n#. Vzteká se , mlátí dve!mi, kdy$ se na%tve. T!eba práskne 
dve!mi, práskne do n#"eho.  
Jak na to reagujete? 
Tak pokud se vztekne, jen tak, $e dupe no$i"kou, tak jí !eknu, a' to ned#lá, nebo a' 
si napo"ítá do deseti a po"kám, a$ se uklidní. Pokud je to spojené s n#"ím, $e n#co 
zni"í, s n#jakou destrukcí, tak  dostane teda. Je trestaná, ne jenom za ten vztek, ale 
za tu destrukci. (e si to vybíjí na n#"em jin&m.  
 
Jak je to u vás s  pln"ním povinností? 
Za d#ti neuklízím tém#! nikdy. Jenom n#kdy, kdy$ opravdu p!ijdeme odn#kudy 
hodn# pozd# ve"er. A já vidím, $e jsou hodn# unaveni, $e byl náro"n& den, %kolka, 
%kola, krou$ek je%t# h!i%t#, nebo n#kde jsme se zdr$eli, byly jsme nakupovat nebo 
n#co za!izovat a p!íjdeme pozd#ji. A jsou t!eba rozházené hra"ky,  tak jim to 
prezentuju tak, $e to za n# uklidím, ale není samoz!ejmost. (e je to mimo!ádná 
situace, proto$e vidím, $e jsou unaveni.  
S Julinkou d#láme úklid "asto spole"n#. On ji n#kdy popadne takov& ten hol"i"í 
uklízecí záchvat. Kdy$ t!eba vidí, $e já uklízím a utírám prach vlh"en&ma 
ubrouskama. Tak to vidí a rozhodne se, $e si uklidí kuchy*ku. A v tu chvili ji to baví a 
ud#lá to sama úpln# perfektn#. Ale to je z jejího vlastního rozhodnutí, $e se 
rozhodne,$e si to uklídí. Ale v p!ípad#, $e já ji to dám za úkol, tak u$ je tedy slab%í, 
v$dycky je lep%í, kdy$ jsem tam s ní.  
 
A pomáhá vám Julie s n"!ím? U$ jste 'íkala, $e spolu va'íte.  
Pomoc to pro m# ur"it# není. Kdy$ si to ud#lám sama, tak to mám mnohem rychleji. 
Ale myslím, $e je to pro ni naprosto ú$asn&, $e se do toho zapojí. Jednak si myslím, 
$e spole"ná práce je n#co, co lidi sbli$uje, a' u$ jsou to rodi"e, d#ti, nebo lidi r)zní. A 
jednak si myslím, $e je dobr& v#d#t, $e $ivot není jenom hraní, ale i práce a je 
pot!eba se na tom n#jak podílet.  
 
Jak reaguje na prohru? 
Ona je tro%ku flegmatická, tak$ ji to n#jak nerozhází. Nijak extra se neroz"iluje, kdy$ 
prohraje. Ona to tak celkem vezme s klidem Angli"ana.  
 
Jak zachází se sv#mi v"cmi vzhledem k ostatním d"tem? 
Své v#ci moc extra neope"ovává. Z nov&ch v#cí se stra%n# t#%í, ale v#t%inou jí to 
nevydr$í dlouho. Brzo na to zapomene a pak se to válí v kout#. Já ji vedu k tomu, 
aby se o svoje v#ci starala, a kdy$ se n#kde n#co válí tak jí !eknu, aby si to t!eba 
uklidila sebrala a n#kam si to dala. Ale ona na tom prost# nelpí, $e by to necht#la 
nikomu p)j"it. Klidn# se pod#lí.  
 



Popi&te mi, jak probíhá b"$n# den? 
Já nevím, jestli u nás n#co takového existuje. Proto$e ona chodí do %kolky jenom 
dva dny v t&dnu. A jeden den v t&dnu chodíme do takového klubu maminek, kdy ona 
má teda kamarádky tam se t#%í. A dva dny v t&dnu máme $e takové voln#j%í 
dopoledne, kdy n#kdy jedeme n#koho nav%tívit, kdy práv# n#jakou její kamarádku a 
n#kdy si práv# u$íváme to, $e jsme sami spolu  doma a nikam nemusíme. Prost# se 
jenom válíme a "teme pohádky.  
Ty dopoledne jsou takové r)zné. To odpoledne u$ je takové standardn#j%í. Proto$e 
v#t%inou p!íjde Kry%tof ze %koly a já se mu musím v#novat víc, proto$e musí napsat 
úkoly, musíme za!ídit %kolu a pak jdeme do n#jakého krou$ku. Bu+to má Kry%tof 
nebo má Jul"a. P!ípadn# jdeme ven v%ichni na h!i%t#.  
 
 
Jak vnímáte mno$ství !asu, p'i kterém máte mo$nost b#t spolu s Julií? 
Spole"ného "asu bychom pot!ebovaly víc. Hodn# se musím v#novat Kri%tofovy 
s p!ípravou do %koly. Líbilo by se mi mít víc "asu mimo povinnosti.  
 
 
 
 



P!íloha ". 3 
Rozhovor s matkou Ester – rodina se 3 d#tmi  - R3 
 
Jaké !innosti spolu s Ester d"láte? 
Ona hrozn# ráda "te. My si spolu teda hodn# "teme. Kní$ky to jsou její. A je%t# taky 
hrozn# ráda, kdy$ spolu vytvá!íme n#jaké v&tvarné v#ci. N#jaké obrázky. Tvo!íme 
v%echno mo$né. To ale není pomoc. St!íháme, lepíme. To d#láme spolu. To v$dycky 
doma je byt vzh'ru nohama, barvy., a tak. To ji baví. A m# taky. Tak to p!ená%ím na 
ty d#ti.  
Hra na klavír, je taková( $e n#kdy ji to baví a n#kdy ne. Nevydr$í u toho dlouho. 
)lov#k musí najít v n#jaké rozumné mí!e, "as a jak&m zp'sobem ji k tomu vézt.  
 
Jaké !innosti d"lá s otcem? 
S tatínkem chodí v pond#lí do hudební nauky. Do lesa spolu chodí na ke%ky. Jezdí 
spolu jednou za "trnáct dní v sobotu do plavání. A pak spolu sedí u po"íta"e. Dívají 
se spolu na zprávy. Ta*ka jim n#kdy "te pohádky. Ob"as si s nimi hraje pexeso.  
 
Jak# má vztah k otci? 
Esterka ta*ku miluje. Tatínku ty odchází%, kam zase jde%? Visí na n#m tro%ku. Kdy$ 
jde t!eba na trénink. A ty furt sedí% za po"íta"em, poj+ si se mnou hrát. N#kdy asi na 
n#j $árlí, $e by ho cht#la víc, ne$ je asi schopen, nebo mo$ná ochoten dát.  
 
Jaké má vztahy k sourozenc$m? 
Natálku terorizuje. Ty star%í d#ti v$dycky v%ecko naordinují, rozplánuje, co bude hrát 
a co nebude hrát. Ona to v$dycky  ud#lá, tak aby jí to vyhovovalo. Natálku tro%ku 
vodí za nos. A ta jí to je%t# $ere. Ale zase víc plá"e, kdy$ se jí n#co nepoda!í. Kdy$ 
se teda sekne, $e to d#lat nebude I n#kdy mají spory, $e ji pra%tí. Natalie je takov& 
rázn#j%í typ a Esterka víc pla"tiv#j%í. Ale sna$í se v#ci urovnat je%t# ne$ se to dozvím 
já. A zárove, se mají stra%n# rádi. Oni spolu vydr$í si hrát celé dopoledne, kdy$ na to 
p!íjde. Vym&%lí spolu hry a já mám "as na Adama. Esterka mi z Adámkem pomáhá. 
Ona by ho nejrad%i nosila. Povídá si s ním, mazlí se s ním. Kdy$ má náladu.  
 
Jaké má dít" kontakty mimo rodinu?  
Tak do %kolky chodí od zá!í. A chodí v#t%inou jenom na dopoledne, potom si ji beru 
dom'. 
N#kdy tam p!espává.A krou$ky máme pond#lí. V pond#lí má hudební nauku, kam 
chodí s ta*kou. V úter& chodí do tancování, n#kdy do ekukativek. To jsou takové ty 
stimula"ní p!edpoklady pro %kolu. A potom ve st!edu a "tvrtek máme volno a v pátek 
chodí do klavíru. 
Tak to jsou krou$ky. Pak je%t# chodíme mezi d#ti, ale to není pravideln#. V#t%inou 
tak, jak se domluvíme.   No my máme takov& klub.  



Co je to za klub? 
My jsme se seznámili s t#ma maminkami, kdy$ se Esterka narodila. A my od té doby 
co je na sv#t# se spolu scházíme. Tak$e jednou za "trnáct dní jdeme do kavárny, na 
v&lety, do plavání, prost# co nás napadne podnikáme spolu. Takov&ch aktivit, 
proto$e se mají rádi. Jsou spolu od mali"ka.  
 
Jak !asto máte náv%t"vy? 
K na%im jezdíme ob"as. Jednou za t&den, jednou za "trnáct dní. Nebo p!ijedou 
k nám. Stra%n# moc se na náv%t#vy t#%í. Po!ád maminko, a* p!ijde ta a ta kamo%ka. 
A u$ za"íná chtít nav%t#vovat je i doma. T!eba Pet!ík ze %kolky m# pozval na oslavu, 
nebo na náv%t#vu. Sama beze m#.  
 
Popi% mi prosím reakci, kdy& Ester p'ijde do cizího prost'edí? 
Ona, kdy$ to tam v#t%inou nezná, tak se rozhlí$í a pozoruje. Pokud tam potká 
n#koho, koho t!eba zná a vidí, tak za ním t!eba b#$í, ale v#t%inou jí chvilku trvá, ne$ 
se rozkouká. Seznámí, tak je t!eba u m#. Ale kdy$ se jí n#co zalíbí, nebo ji n#co 
nadchne, tak u$ o ní nevím.  
 
Jak komunikuje s vrstevníky? 
Esterka se kamarádí hodn# moc. P'j"ují si hra"ky. Nav%t#vují se. Hlavn# nevíc bych 
!ekla s t#mi d#tmi, z toho kurzu, co jsem se seznámila, kdy$ jsem byla t#hotná. Na 
horách, na dovolené spolu jezdíme. Je to zvlá%tní, oni jsou takové . Jsou ka$d& jin&, 
ale myslím, $e mají vztahy takové. Takové pevné, bych jako !ekla. Úpln# pouta mají 
mezi sebou.  
My jsme to zp'sobili tím, $e se scházíme stejn# sta!í. Pro" ne? Je nás asi %est nebo 
sedm. To tak z'stalo z toho kurzu. A ka$d& u$ má dal%í d#ti. Tak$e to není, $e by 
kamarádili jenom s t#ma sv&ma vrstevníkama.  Ale i s t#ma jejich sourozencema. To 
je taková tlupa. Te+ jsme byly na horách a bylo nás t!ináct d#tí. Jedenáct dosp#lejch. 
A v%echno to bylo na svahu.  
A kdo vám to organizuje? 
Já myslím $e, zp'sobila jsem ten za"átek já. A je%t# jedna kamarádka. Kterou jsem 
do toho zatáhla, $e bysme to zkusili.A od té doby, v$dycky já z tou kamo%kou 
vym&%líme co  bychom podnikly. Te+ka budeme slavit narozeniny. Pronajmem si 
FUNKpark. Te+ jsme jeli na v&let vlá"kem. To bylo kouzelné. Jet s t#ma ko"árkama, 
sam& maminy. -patn# jsme vystoupili, ale ty d#cka mají takové zá$itky. Dort jsme 
m#li v n#jaké kavárn# objednan&. N#kde u n#jakého hradu. U$ si to nepamatuji, ale 
super. Balonky jsme po cest# vlá"ely. Takové, jako $e ty d#cka se na to t#%í. A 
v$dycky se vy!ádíme.  
M#li jsme oslavu narozenin. .e jsme jim ud#lali v lese takov& palou"ek, %ly po 
pohádkách a ka$d& to dít# dostalo n#jaké dárky za odm#nu. Tro%ku matky se 
vy!ádily a d#cka taky.  



Jak komunikuje s dosp"l#mi? 
N#kdo má t!eba problém komunikovat s vrstevníkama a dosp#l&m ne. To Esterka 
nemá. Ta je v pohod#. I kdy$ je t!eba pravda. Te+ jsme byly na horách a cht#la si 
koupit lízátko, ale necht#lo se jí jít. Ale Natálka jí !ekla Já ti to koupím a %la. To mi 
hodn# vyrazila dech. Proto$e ona je v#t%inou ta stydlivka, která bez Esterky nic 
neud#lá.  
Ale nemá problém Esterka s tím komunikovat. I kdy$ paní u"itelka ve %kolce !íká, $e 
by m#la b&t je%t# trochu pr'bojn#j%í. Tak$e já mám ten pocit, $e ona jako je 
v pohod#, kdy$ má zázemí, kdy$ tam jsem já. Na%la si kamarády, kte!í jsou takov& ti 
tahouni. Ale není nikdy odstr"ená, stranou. Je v part# t#ch d#tí ak"n#j%ích. A u"itelka 
!íká, $e ob"as by mohla mít je%t# ost!ej%í lokty. P!ece jenom mo$ná víc pozoruje, 
bych jako !ekla. Ale není samotá!. Rad%i je v n#jaké skupin#. 
 
Jak nakládá se sv#mi v"cmi vzhledem k ostatním lidem? 
No tak to je u t#ch prvních d#tí v$dycky náro"né. Ony byly zvyklé, $e mají v%echno 
pro sebe. Já ji k tomu vedu, sna$ím se. Ale zas n#kdy nechce, ale v#t%inou, kdy$ 
vidí, $e Natálka plá"e, $e n#co nemá, tak potom jde a já ti to dám. Je to tak v mezích. 
V d#tsk&ch mezích, bych !ekla. A n#kdy jo a n#kdy ne.  
 
Má n"jaké nevhodné formy chování? 
Te+ si myslím, $e ani ne. Kdy$ byla men%í, tak mo$ná. Mlátila hlavou o zem jeden 
"as. Ale to byla hodn# malinká. Ale  jinak si mylím, $e ne. Ona je hodná Esterka. 
Tak$e se spí% zkou%í zatvrdit. Zkou%í co já vydr$ím, co jí povolím a co ne. Ale $e by 
se n#jak jako vztekala. To si nedovolí. Pevná ruka mamin"ina. Já mám  v#t%inou 
zp'sob, kdy$ fakt neposlouchá tak t!eba po"ítám do t!í. A v#t%inu za"nu jedna a u$ 
kmitá. S plá"em, ale ud#lá to co má.  
Esterka je taková hodn# „cí*a“. Plá"e po!ád. 
 
Jak reaguje na prohru? 
Je pravda, $e  kdy$ hrajeme hry na prohry. Ona je nechce hrávat. Proto$e je pravda, 
kdy$ se jí to neda!í, tak p!estane hrát. /eknu budeme hrát "lov#"e nezlob se. A ona 
já si rad%i budu povídat. Já se budu dívat maminko. Fakt nechce. A nebo – 
nebudeme hrát na vyhazování. Tak to zkou%í. Ale já se sna$ím b&t k ní n#jak   N#kdy 
je stranou a dívá se. Pak se ale na druhou hru p!idá. Proto$e vidí, $e to není n#jak 
hrozné. A n#kdy se nep!idá.  
Zase, ale ned#lám to, $e bych ji nechala vyhrát naschvál. No ne. To si myslím, $e to 
poznají d#ti, kdy$ ví, $e to není jejich zásluhou. To si neu$ije. Ale n#kdy se fakt 
poda!í, $e vyhraje a je nad%ená. A motivuje jí to. Ale je pravda, $e ty hry a$ tak moc 
teda nemusí.  
 
 



Pomáhá doma s n"jakou !inností? 
Sna$ím se samoz!ejm#. Te+ka, kdy$ máme Adámka. T!eba p!ebalovat, hlídat ho. Jí 
to baví. Nebo ho povozit v ko"árku. Ur"it# – pomáhá vyndávat nádobí z my"ky. 
Zametat. Utírat stoly. Samoz!ejm# se jí v$dycky nechce, ale sna$ím se ji k tomu vést. 
Ale kdy$ mají chu* tak jo. Nebo va!íme spolu pe"eme, perní"ky d#láme. Tak$e to jo.  
 
Jak je to u vás s  pln"ním povinností? 
No t!eba si myslím, $e ten úklid pokojí"ku je taková povinnost. Já se sna$ím, aby si 
uklízeli. Myslím, si oni mají n#jakou tu svoji hru rozehranou. Úklid pokojí"ku se jí 
kolikrát nechce. Ale já se jí sna$ím pomoct. A pak je to b#hem chvilky hotové. Pak se 
sna$í( ale kdy$ já n#co jiného d#lám. A !eknu, b#$te si uklidit pokojí"ek. To si 
za"nou hrát s n#jakou jinou hra"kou, a je to na dlouho..  
 
Jak vnímáte  mno&ství !asu, p'i kterém máte mo&nost b#t spolu s dít"tem? 
Mno$ství "asu. Te+ je to trochu hor%í, Jednak je to tím, $e mám t!i d#ti. A jednak tím, 
$e te+ chodí do %kolky. Celé dopoledne je ve %kolce. N#kdy tam chce spát. Tak ji 
tam nechám déle. A pak to odpoledne, kdy$ máme krou$ky, tak já jí  skoro ani 
nevidím. Ze %kolky jde do krou$ku,  a pak u$ je ve"er. A maminko, my jsme si ani 
nepohráli. Te+ toho "asu je o hodn# mí,. Ale tak sna$ím se, sna$ím se co to dá. 
Proto$e mi zmizne a pak ten "as nebude v'bec. T!eba víkendy se sna$ím, abychom 
chodili na v&lety.  
 
 



P!íloha ". 4 
Rozhovor s matkou Kláry – rodina se 4 d#tmi  - R4 
 
Jaké !innosti Klára s Vámi d"lá?  
Tak se mnou v$echny. A tatínek vykonává akorát takov% drobn% technick% dozor.  
Kdy& je s ní n#co zapot!ebí ud#lat, cvi"it flétnu, "istit zuby, ukládat, "íst pohádku – 
tak jsem to já nebo velk% holky. S tím, &e man&el pouze velí, dohlí&í.  Ob"as taky "te 
pohádku, ale je to velmi minimální. 'innosti jsou chození na procházku, b#&né 
hlídání, vod#ní  do krou&ku, do $kolky, pomoc s oblíkáním. 
Jsou to spí#e povinnosti nebo i zábavní !innosti. P(l na p(l 
Va$íte n"kdy spolu? Va!íme taky. Hrozn# ráda obaluje, nebo mele strouhanku. Tam 
zazá!í. Posledn# namlela pln% ko$ík tvrd%ch rohlík(. A byla za hv#zdu. 
 
Jak% má vztah k otci? 
Ta)ka je hodnej, jenom je n#kdy tro$ku virtuální. On se stará o ty zrakov# posti&en% 
sportovce, tak to má 3-4 krát do t%dne cel% odpoledne. Tak&e on i kdy& má 
standardní zam#stnání, kde ve t!i hodiny kon"í, tak kdy& jde 3-4 x za t#ma slepejma, 
tak ona (Klárka) ho v(bec nevidí.  Proto&e p!ichází dom( pozd# ve"er, a& ona spí. 
Pak jsou zase dny, kdy t!eba já chodím cvi"it a nebo na skupinku. To spolu jsou, ale 
spí$ je to jenom takov% ten technick% dozor, aby se ty d#ti nepozabíjely. Nebo &e jim 
nachystá ve"e!i, nebo n#co takov%ho. Ale jinak ho má ráda. On k ní má taky takov% 
velice laskav% p!ístup. To  bylo toti& velice plánované dít#. Klárka na rozdíl od v$ech 
na$ich milovan%ch d#tí  byla jediná plánovaná.  
 
Jaké má vztahy k sourozenc&m? 
Ona je v$echny má ráda, v"etn# Vítka  opravdu, up!ímn# je má ze srdce ráda. A 
v podstat# je bere jako ty, co jsou ti velcí, kte!í mi pom(&ou, eventueln# to za mn# 
ud#lají, co m# pot#$í. Ona mezi nima nijak% v%razn% rozdíl ned#lá.  
A hrají si s ní, i kdy' jsou od Klárky star#í? Vítek si s ní hraje. A holky se ji sna&í 
nau"it velké hry, tak&e nap!íklad umí pr$í. Te* ji Krist%na  nau"ila Carcassone. Velké 
d#ti u"í velké hry. 
Je mezi d"tmi rivalita? To ne, proto&e ona je ten ply$á"ek, ten rodinn% mazlík. 
Nejenom tedy m(j, ale ona je v$ech. Takov% rodinn% maskot. Tak&e v$ichni  k ní 
takhle p!istupují. +ádná nevra&ivost nebo tak n#co, tam nikdy nebylo.  
 
Jaké má kontakty mimo rodinu? 
Do $kolky chodí na dopoledne. S tím, &e te*ka dvakrát t%dn# chodí na cel% den, 
proto&e jsem si za"ala tro$i"ku dopl,ovat vzd#lání. Chodím na takov% kurz, ale je to 
od rána a& do odpoledne. A líbí se jí tam.  
Chodíme do církve, chodíme do Sokola cvi"it. N#kdy chodila i do skautu, tam se nám 
u& moc neda!í chodit "asov#. A d#ti v parku p!ed domem. 



Jak !asto se nav#t"vujete s p$áteli? 
Asi tak jednou za m#síc se jako tak n#jak nav$tívíme s n#k%m. Není to n#jak p!íli$ 
"asto. Kontakty se znám%mi nevyhledávám pokud je cel% den ve $kolce. To je nám 
ob#ma milej$í minimáln# 30 minut klidu a soukromí. Kdy& jsou t!eba prázdniny tak 
naopak kontakty s d#tmi vyhledáváme. 
 
Jak reaguje, kdy' p$ijde do cizího prost$edí? 
Zeza"átku se stydí, kdy& jsou to úpln# cizí d#ti, úpln# n#co nového tak se stydí. Ale 
myslím, &e to docela brzo p!ekoná ten ostych a zapojí se. Nemá problém se zapojit.  
Ona je naprosto dokonalá. Ne ona nemá problém. Ona jak je nás doma hodn# a ona 
je nejmlad$í, tak ona nemá problém vplout do "ehokoliv.  A za"ít tam n#jak%m 
zp(sobem fungovat. Jak povahou, tak taky tím, jak tady vyr(stá v tom kolektivu. 
Tak&e s tím nemá jak%koliv problém.  
 
Jak komunikuje s dosp"l%mi? 
Ona nemá n#jakou negativní zku$enost s cizíma lidma. Pokud ji neodradí, tak bere 
v#t$inou cizí lidi jako p!átele. V pohod# pozdraví.   
 
Jak komunikuje s vrstevníky? 
Ve $kolce má n#kolik kamarádek i kamarád( a na h!i$ti nemívá problém se seznámit 
s cizími d#tmi. 
 
Má n"jaké nevhodné formy chování?  
Ona je v to tro$ku povaha po Krist%nce. Sta"í tro$i"ku zv%$it hlas jako, ne &e by 
"lov#k cht#l k!i"et. -eknu jen „Tohleto NE.“ A v tu ránu se rozplá"e. N#kdy se taky 
tro$i"ku vztekne, ale to se sna&íme eliminovat. V zásad# si myslím.Zatím je 
vzor,ásek. Akorát ti velcí, jak ona vidí, &e se s nima zlobíme kv(li $kole, tak u& z toho 
má tro$i"ku jako strach. Tak&e na rozdíl od jin%ch se net#$í do té první t!ídy. Proto&e 
u& má rámcovou p!edstavu o tom, co ta $kola jako obná$í a co je to za zlobení a za 
otravu z úkolama. Tak&e chodí a !íká „úkoly nejsou v(bec &ádná zábava. To m# 
nebaví.“ 
 
Jak reaguje na prohru? 
No to $patn#. Prohru nese velmi t#&ce, to plá"e. Fakt je &e ti velcí to berou jako 
s nadhledem, tak&e ji "asto nechávají vyhrát. A mo&ná je na to a& moc jakoby zvyklá, 
&e jí to prochází. A& tak jako kdyby snadno. Kdy& hrajeme t!eba pr$í. To se hraje 
spoustu kole"ek po sob#, tak&e to je takov% rychlí, to ods%pá. Tak&e tam jí to a& tak 
nevadí. Ale kdy& je to t!eba 'lov#"e nezlob se, nebo n#co co je jakoby na d%l. T!eba 
se hraje jenom jedna nebo dv# hry po sob#, tak to ji hodn# roz"ílí. A kdy& si dávají 
t!eba závody v parku, v b#hu nebo n#"em podobném, mezi vrstevníky. Tak to  p#kn#  
obre"í. Ale na$t#stí jde poka&dé do toho znovu.  



 
Jak vnímáte mno'ství !asu, kter% máte mo'nost b%t s Klárou? 
No já se ji sna&ím vychutnávat. Vzhledem k tomu, &e je to na$e jako takové to 
poslední dít#, které m# stálo naprosto v$echno. Fyzicky mé t#lo to stálo naprosto 
v$echno. Tak&e se jí sna&ím u&ít a vychutnat ka&dou chvili"ku, kterou to jde.  
 
Jak u vás probíhá pln"ní povinností? 
N#co málo si musí ud#lat sama. Ale v#t$inou ji je$t# pomáhám. Podle toho jak je 
zapot!ebí sp#chat. Kdy& je pot!eba v$echno sezbírat ze zem#, &e se bude luxovat, 
tak v#t$inou n#koho zaúkoluju, !eknu „prosím t# sezbírej to, dej to na postel, já to pak 
poklidím.  Kdy& je zase víc "asu, tak to spí$ spolu, pomalu.  
 
Jak nakládá se sv%mi v"cmi vzhledem k ostatním lidem? 
Na v#ci je opatrná. S velk%ma d#tma se nemá problém pod#lit. Ale m#li jsme na 
náv$t#v# malou  Teu$ku. Tak z toho byla velmi na rozpacích. Po p#ti minutách hlásí 
„maminko já u& nechci &ádnou malou sest!i"ku!“ Bylo vid#t na ní jak je vevnit! taková 
ztuhlá a neví co si má o tom v$em myslet. S velk%ma problém nemá, proto&e si 
myslí, &e ji berou jako ti velcí sourozenci, laskav#. +e jsou k ní ohleduplní. Jen&e 
malá Teu$ka, by) není &ádné velké tornádo, tak p!ece je to malé dít#, které vleze do 
v$ech t#ch $uplík( a za"ne to v$echno p!ehrabovat a hraje si tím sv%m d#tsk%m 
zp(sobem. To fakt nev#d#la co si má o tom myslet to byla celá taková na rozpacích. 
A u& se pak t#$ila, a& ji vrátíme dom(. (Teu$ku) 
 
Popi#te mi prosím, jak u vás probíhá v#ední den? 
Ve v$ední den je to $kolka. Kdy& je zdravá, tak se jde do $koly. Kdy& se jde ze $koly, 
tak v#t$inou chodíme na chvili"ku do parku, kdy& je p#kn# a s tím, &e já jdu poklízet 
a ona si jde hrát. A nebo ji vedu do n#jak%ch t#ch krou&k(.  
A kde&to, kdy& je sobota. Tak vzhledem k tomu, &e stává první tak m(&e hnedka po 
ránu na pohádky v televizi, nebo na po"íta". Aby ostatní mohli je$t# dospávat. To je 
asi tak jedin% rozdíl, &e má ráno tu televizi. +ádn% jin% rozdíl nevidím. Pak u& je 
takové to, &e se jde nakoupit, uva!it ob#d, pomáhá t!eba prost!ít na st(l. Odpoledne 
se n#co vymyslí, &e se n#kam jde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P!íloha ". 5 
Rozhovor s matkou Barbory – rodina s 5 d#tmi  - R5 
 
Jaké !innosti spolu s Barborou d"láte? 
Vzhledem k tomu na$emu po"tu. Z v#t$í "ásti jenom zabezpe"uji chod domácnosti, 
aby se staly ty praktick% v#ci.  A na takov% ty zábavy to zb%vá hrozn# málo "asu.  
Va#íte t#eba spolu?  Jak mám na to trp#livost zrovna. Spí$ mám rad$i, kdy& se mi 
do toho nepletou. Je to mnohem slo&it#j$í. Je$t# v#t$í nepo!ádek. Ale n#kdy, kdy& si 
naplánuji n#jaké pe"ení, tak n#co zamíchají, to jo. Ale &e by pravideln# u va!ení mi 
pomáhali, to nejde. To by prost# ne$lo.  
A co tvo#ení? Tvo!í si spí$ sami. To jsme d#lali, kdy& byli ti star$í dva. Oni 
vy&adovali to tvo!ení a kdy& nebyli ve $kolce, tak jsme po!ád n#co d#lali, ale 
s t#mahle u& ne. Jak p!íjdou ze $kolky, tak u& jsou vytvo!eni. Málokdy n#co takov%ho 
doma d#lají. 
 
Jaké !innosti s Barborou d"lá otec? 
P!es t%den toho moc nestíhá.  To p!ijde a& ve"er a to se s nimi pozdraví, a tak n#co. 
A pak si jde d#lat n#co sv%ho a n#kdy kdy& zbyde "as, tak k nim jde a p!ed spaním si 
s nima n#co p!e"te nebo se pomodlí. Nebo jenom povykládá. Ale není to pravideln#. 
Sem tam. 
 
Jak$ má vztah k otci? 
Já myslím, &e dobr%. Taky na n# musí po!vat, ale v pohod#. Nejrad$í mají, kdy& 
m'&ou $krabat tatínka. Tatínek si pracuje a oni stojí za ním a $krabou mu záde"ka.  
 
Jaké má vztahy k sourozenc%m? 
Jak kdy. Hrají si v$ichni spolu. A taky u toho vznikají konflikty. N#kdy taky ne. N#kdy 
si hrají p#kn# a jindy se hnedka pohádají. Ale v$ichni si hrají.  Dvoj"ata samoz!ejm# 
spolu nejvíc. I povahami si tak spolu sednou. Ti star$í dva se spolu hádají víc, ne& ti 
mlad$í dva.  
 
Jak komunikuje s vrstevníky? 
V#t$inou konflikty nemají. To konflikty mají v#t$inou mezi sourozenci. S t#ma cizíma 
je to úpln# v pohod#. Je taková hodn# spole"enská. Kdy& není pár dní ve $kolce, tak 
u& se tam hodn# t#$í.  Ona se hodn# t#$í na ty holky, na ty aktivity.  
 
Kdy& p#ijde do cizího prost#edí – jak reaguje? 
Ona je takov% extrovert, tak&e ona nemá v'bec problém. Jako spí$ je taková p!idrzlá. 
Nemá problém. Vyru$ovat, furt se n#koho ptát n#co. Ona je ten typ, &e nemá 
problém. Úpln# jiná, ne& jsem byla já. Já jsem se spí$ bála n#co !íct. Ona klidn# o 
cokoliv po&ádá. (lov#k musí práv# zase – nebu) neslu$ná.  



Jak !asto máte náv't"vy? 
Moc ne. Te) tu byla kamarádka, kterou jsem dlouho nevid#la. Ale ur"it# se nedá !íct, 
&e ka&d% t%den tady n#kdo je. Tak jednou za m#síc mo&ná n#kdo p!íjde.  
 
Chodí Barbora do n"jak$ch krou&k%? 
Zatím ne. Ve $kolce mají mo&nost, ale nechodí. Ti star$í mají, a tak jim !íkám: „ a& 
budete chodit do $koly, tak budete mít krou&ky“. Tam v té $kolce je to docela drah%.  
 
Popi'te mi prosím, jak probíhá takov$ v'ední den? 
Ráno se vypravíme do $kolky. Nejd!ív vystr"ím ty star$í $koláky. Potom p!ijdou na 
!adu ti malí. Kdy& jsem chodila do práce, tak se to muselo stihnout hodn# rychle. To 
bylo ve stresu dost, proto&e jsem musela b%t v osm v práci, ti v osm ve $kole. Tak&e 
to bylo takové popohán#ní, rychle,  rychle. Úprkem – ahoj, pá, pá, pusu. Te) u& je to 
víc v klidu, proto&e nejdu do práce. Ale zase se "ekalo na miminko, ne& jsem ho 
nachystala, aby mohlo jet s náma. Tak&e jsme chodily pozd#ji do to $koly, ale u& to 
nebyl takov% stres.  
Ze $kolky chodivají po spaní. Jenom v%jime"n# chodívají po ob#d#, kdy& m# ukecají, 
nebo kdy& máme n#co v plánu. No jinak kolem "tvrté pro n# jdu. A pak p!ijdeme 
dom' a oni si za"nou tady sami hrát. Za"nou si n#jak hrát a já si zase d#lám svoje 
povinnosti. A jako &e bychom $li n#kam na h!i$t#, to málo. V#t$inou h!e$ím, & tady 
mají kolem toho baráku n#jak% to n#co na hraní. No a te) jak je p#kn#, tak sousedovi 
d#cka se k nám seb#hnou. Odnaproti Simonka, co je s nima ve $kolce o dva baráky 
dál Kubík a Líza. A v$ichni spole"n# kolem baráku. Dvoj"átka kamarádky , co mají ve 
$kolce, tak ty sem v#t$inou taky dob#hnou. Tak tak na n# z okna dohlí&ím co d#lají.  
 
A jak u vás probíhá víkend? 
To jak Jirka d#lal tu $kolu, tak nem#l ani o víkendech "as. Ale te)ka se u& sna&í, aby 
ten víkend byl pro nás. Bu) ty d#cka vezme na v%let v$ecky, nebo n#co na p'l dne 
vymyslí. Nebo n#co d#lá na zahrad#. V#t$inou se je sna&í n#kam vzít pry". V ned#li 
je vezme na shromko, zase v#t$inou on. Odpoledne jsme doma a n#kdo p!ijde ze 
shromka k nám, nebo d#cka jsou k n#komu. Ale Barunka ne, v#t$inou Filip má 
náv$t#vy. 
Jirka si je vezme a já jsem ráda, &e mi chvilku hlava opadne. *e si tady postíhám 
doma n#co dod#lat a potom z toho mám depku, &e jsu blbá, &e jsem rad$i m#la jít 
s nima. *e jsem se m#la na v$echno vyka$lat, &e jsem m#la vypadnout z baráku 
v kter%m jsem cel% t%den. Ale já jsem taková povaha, &e jsem rad$i víc zalezlá 
v#t$inou, jako&e mám chvíli klid, ale zase si !íkám, &e jsem m#la jít rad$i ven.  
 
 
 
 



Má n"jaké nevhodné formy chování? 
Ona l&e. To ji nem'&eme odnau"it. Kdo to ud#lal? Tady se n#co rozlilo! Já ne, Beník. 
A potom v%jde najevo, &e to ur"it# byla ona, tak Jó. Ale tak bude v#rohodn# zapírat. 
U& jí n#kdo nev#!í, prost#. V&dycky, kdy& to sm#!uje na ni, tak jako+ neodnau"í se 
to. Neboj, nic se ti nestane, p!iznej se. Nakonec jde z pravdou ven, ale tak 
v#rohodn# to umí. Já jsem to nebyla.  
 
Jak reaguje na prohru? 
Oni v$ichni "ty!i cht#jí vyhrávat. Ti star$í nesnesou prohru. Ona je celkem v pohod#. 
Ona t!eba nevydr&í pexeso dohrát do konce. Ji to p!estane bavit, tak jde pry". Nemá 
touhu hrát a& do konce, aby vyhrála. S tím Bení"kem má pocit, &e ona je ta star$í a 
$ikovn#j$í. Furt si to myslí, a p!itom Beník je o p#t minut star$í.  Ona mu v&dycky 
!íká: „To nem'&e$ Bení, ty jsi je$t# malej. To jenom já m'&u.“ Furt má pocit, &e ho 
musí korigovat.  
 
Jak nakládá se sv$mi v"cmi vzhledem k ostatním lidem? 
Kdy& má pocit, &e by n#co cht#la i kdy& to není její, tak si to prost# vezme. Vezme 
t!eba n#co Ka"ence, schová si to n#kde. Donese si to do $kolky do sk!í,ky. Ona je 
prost# taková malá zlod#jka.  Svoje v#ci ani nijak  neope"ovává. Ona si to chvilku 
n#kde schová a pak zapomene. Na vánoce stra$n# tou&ila po Bárbí panence – 
mo!ské víle. Kdy& to dostala, tak se stra$n# radovala, ale u& za chvilku si s tím 
nehrála. Pak to m#la n#jaká kámo$ka dlouho.  
Rozd"lí se o své v"ci? Oni jsou v$echny d#ti spí$ takov% ti $kudlílci. *e si dají spí$ 
pozor, aby náhodou nebyli o$izeni. Kdy& n#co dostanou, tak u& to dostanou v#t$inou 
rozd#len%. Jako ne, &e jeden má a rozd#lí se. Takové situace spí$ nejsou. Spí$ jsou 
v$ichni lakomí. V#t$inou dostanou v$ichni stejn#. Ale stra$n# ráda nosí do $kolky, 
kdy& má svátek nebo narozeniny sladkosti rozdat d#tem. To moc ráda.  
 
Jak je to u vás s  pln"ním povinností? 
Moc dob!e ne. To mají v$echny d#cka, &e hrozn# neradi uklízejí. Beník je 
nej$ikovn#j$í. Ti star$í jsou u& tro$ku vycepovaní, ale taky stra$n# neradi. A Barunka 
ta spoléhá, &e Beník to za ni ud#lá. Ale taky musí. Sna&í se. Bu) si ve"er ud#lám 
"as, u nich stojím a ukazuji: „ to pat!í tam, to tam. Naskládejte oble"ení na hromadu.“ 
a pak to rozt!ídím. A n#kdy, kdy& pot!ebuji ten po!ádek rychle ud#lat, tak to za n# 
ud#lám. Jsem v tom taková ned'sledná docela. Neuklízí ka&d% den.  
 
Jak vnímáte mno&ství !asu, p#i kterém máte mo&nost b$t spolu s dít"tem? 
Málo. To je problém u v$ech d#cek. Máme málo na v$echny. N#kdy ani pro nikoho 
nezbude.  Já nevím. Neumím si to n#jak naplánovat. V#t$inou p!es den furt n#co je, 
n#jaká práce. A ve"er jsem u& tak zdrblá a tady stejn# v$echno rozbordelen%, &e  
rychle do postelí. A vemte si tam kní&ku.  



P!íloha ". 6

LUCIE - R1 JULIE - R2 ESTER - R3 KLÁRA - R4 BARBORA - R5
SPOLE#NÉ ÚDAJE
bydli$t%: m%sto Brno m%sto Brno m%sto Brno m%sto Brno m%sto Brno 
národnost: #eská #eská #eská #eská #eská
pohlaví: &enské &enské &enské &enské &enské
v%k: p!ed$kolní p!ed$kolní p!ed$kolní p!ed$kolní p!ed$kolní
pobírání dávek soc.pé"e: ne ne ne ne ne
ROZDÍLNÉ ÚDAJE

typ bydlení:

rodinn' d(m 2+1 v p!ízení 
+rodi"e v prvním pat!e, 
zahrada

bytov' d(m 3+1 se 
zahradou panelákov' byt 4+1

bytov' d(m 3+1 se 
zahradou

rodinn' d(m 4+1 se 
zahradou

vzd%lání matky: JAMU - hoboj V) - Pedagogická V) - Pedagogická gymnázium S) Ekonomická
vzd%lání otce: JAMU - skladba, klávesy V) - Ekonomická V) - Informatiky vyu"en V) Lesnická

povolání matky: Filharmonie - hra na hoboj
u"itelka 1.st, te* v 
domácnosti u"itelka 1.st, te* na MD 20 let &ena v domácnosti

obchodní referentka, te* na 
MD

povolání otce: OSV# - skladatel u"itel na V)E programátor elektromechanik IT konzultant
v%k matky: 34 36 31 40 37
v%t otce: 38 37 36 42 40

Syn Petr má ji& 20 let a bydlí 
mimo rodinu. Nezahrnuji ho 
do pr(zkumu.

po!adí a v%k d%tí: 1. Lucie  - 3,5 let 1. Kri$tof  -  8 - let 1. Ester  - 6 let 1. Kate!ina -  16 let 1. Filip  - 11 let
2. Julie - 5 let 2. Natálie  -  4 roky 2. Krist'na  -  15 let 2. Kate!ina  - 9,5 roku

3. Adam  -  6 m%síc(
3. Vítek  - 14 let 
(adoptovan')

3. Ben  - 6,5 (první z 
dvoj"at)

4. Klára  - 5,5 roku
4. Barbora - 6,5  (druhá z 
dvoj"at
5. Marie   - 5 m%síc(

Lenka Valihrachová,2011
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LUCIE - R1 JULIE - R2 ESTER - R3 KLÁRA - R4 BARBORA - R5

hodn# "teme $ka%dou chvíli 
p!íjde a mami namaluj mi $ty 
"innosti co d#lám já, chce 
str&n# d#lat $ona chce b't 
stra&n# samostatná ..vytírá se 
mnou, va!íme spolu ..chce to 
nervy $to se musí podporovat

baví ji pomáhat m# p!i va!ení 
..pomoc to pro m# ur"it# není 
..sama to mám mnohem rychleji 
..myslím, %e spole"ná práce je 
n#co co lidi sbli%uje ..je dobr' 
v#d#t, %e %ivot není jenom hraní, 
ale i práce a je pot!eba se na tom 
n#jak podílet ......chodím s ní 

nejrad#ji asi pe"eme n#jaké 
cukroví, nebo va!íme..my si 
spolu teda hodn# "teme 
..vytvá!íme n#jaké v'tvarné 
v#ci..

"se mnou d#lá v&echny 
"innosti$.kdy% je zapot!ebí n#co 
ud#lat, civi"t flétnu, "istit zuby, 
ukládat, "íst pohádku, chození na 
procházku, do &kolky, do krou%k(" 
.. Povinnosti a zábava p(l na p(l

z v#t&í "ásti jenom zabezpe"uji 
chod domácnosti$..na zábavy to 
zb'vá hrozn# málo "asu$.n#kdy, 
naplánuji pe"ení, tak n#co 
zamíchají$..jak mám 
trfp#livost$rad&i, kdy% se mi do 
toho nepletou$.v#t&í 
nepo!ádek$n#kam na h!i&t#, to 
málo$..kolem baráku

s tatínkem hodn# blbnou .. 
Umo%ní ty v#ci, které já 
nezvládnu ..je t#%ká ...kdy% já 
jsem v práci, tak je s Danem 
doma .ne,%e by se jí n#jak moc 
v#noval, musí pracovat

s tatínkem v b#%ném denním 
re%imu nezb'vá tolik 
"asu$v#nuje se hlavn# o 
víkendech$hrají spole"enskou 
hru, vezme na v'let do 
p!írody,p!ípadn# na n#jakou 
v'stavu$párkrát ji vzal do 
cukrárny, jako%e tatínek pozval 
hol"i"ku$

v pond#lí do hudební nauky 
..do lesa chodí na ke&ky 
..jednou za "tvrnáct dní v 
sobotu do plavání $ spolu sedí 
u po"íta"e, dívají se na zprávy 
..n#kdy "te .. Ob"as hraje 
pexeso

"tatínek vykonává akorát tak 
drobn' technick' dozor (nachystá 
ve"e!i, dohlídne,aby se 
nepozabíjely$ta)ka je hodnej, 
jenom je n#kdy tro&ku 
virtuální$p!ichází dom( pozd# 
ve"er, a% ona spí (stará se o 
zrakov# posi%ené sportovce, 
trénuje je 3-4x t'dne celé od

p!es t'den toho moc 
nestíhá$n#kdy p!ed spaním si s 
nima n#co p!e"te nebo se 
pomodlí, povykládá$.víkend je 
pro nás$d#cka vezme na v'let 
v&ecky$já jsem ráda,%e my 
chvilku hlava opadne$mám 
depku$rad&i m#la jít s nima.

%adoní a) jí s tím pom(%u .. Ví, 
%e to musí ud#lat $já mám 
taky svoji práci ..kra"ky si uklidí

za d#ti neuklízím tém#! nikdy$ 
kdy% vidím, %e jsou unavení$ je 
to mimo!ádná situace$d#láme 
"asto úklid spole"n#$v%dycky je 
lep&í, kdy% jsem tam s ní.

já se sna%ím, aby si 
uklízely$kolikkrát nechce..ale 
já se jí sna%ím pomoct

n#co málo si musí ud#lat sama, 
ale v#t&inou ji je&t# pomáhám. 
Podle toho jak je za pot!ebí 
sp#chat. Kdy% je víc "asu, tak to 
spolu, pomalu.

neradi uklízejí ..Barunka spoléhá, 
%e to Beník za ni ud#lá ..ale taky 
musí ..sna%í se . u nich stojím a 
ukazuji .. po!ádek rychle, tak to za 
n# ud#lám ..jsem docela 
ned(sledná .neuklízí ka%d' den

Lenka Valihrachová, 2011

SPOLUPRÁCE

ANAL!ZA -CITACE KLÍ"OV!CH V!ROK# MATEK

které $innosti d%lá s matkou

které $innosti d%lá s otcem

postoj k pln%ní povinností - (nap&.úklid)
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LUCIE - R1 JULIE - R2 ESTER - R3 KLÁRA - R4 BARBORA - R5
MEZILIDSKÉ VZTAHY

nikdy jsem nevid#la, %e by 
spontánné za Danem &la, aby 
ho objala ..on má pocit, %e ho 
úpln# nep!ijímá. *asto ho 
ignoruje ..návrhy od n#ho 
neguje ..

nejintenzivn#j&í zá%itek s 
tatínkem je sobota ráno...t#&í 
se,%e se poperou..to je hrozn# 
baví

ta)ku miluje$visí na n#m 
tro&ku ..asi na n#j %árlí, %e by 
ho cht#la víc, ne% je asi 
schopen, nebo mo%ná ochoten 
dát.

ta)ka je hodnej$on k ní má taky 
takov' velice laskav' 
p!ístup$Klárka ho má 
ráda..Klárka na rozdíl od v&ech 
na&ich milovan'ch d#tí byla jediná 
plánovaná.

taky na n# musí po!vat, ale v 
pohod# $nejrad&i, kdy% m(%ou 
&krabat tatínka na záde"ka.

SOUROZENCE NEMÁ                                              
doká%e si sama hrát stra&n# 
dlouho ..s n#k'm tla"it na té 
velké houpa"ce, tak v%dycky 
pook!eje, %e je tam sama. ..je 
zvyklá b't sama 

Kry&tov je pro ni velkej 
brácha$.bude ho následovat i 
do propasti$.vztah spolu mají 
hezkej$.kdy% jsou odkázáni 
jeden na druhého$jsou situace, 
které jsou konfliktní,ale není to 
nijak intenzivní

Natálku terorizuje ..vodí za nos 
$v&ecko naordinuje, 
rozplánuje .. n#kdy mají spory 
..Zárove+ se mají stra&n# rádi 
$spolu si vydr%í hrát celé 
dopoledne ..s Adamem mi 
pomáhá .. Povídá si, mazlí se.

ona je má v&echny ráda, v"etn# 
Vítka opravdu a up!ímn#$to jsou 
ti velcí, kte!í mi pom(%ou, 
eventueln# to za mn# ud#lají, co 
m# pot#&í" "ona je ten ply&á"ek, 
ten rodinn' mazlík$%ádná 
nevra%ivost".

hrají v&ichni spolu$n#kdy si hrají 
p#kn# a jindy se pohádají 
$vznikají konflikty ..dvoj"ata si 
povahami spolu sednou $s 
Bení"kem má pocit, %e ona je ta 
star&í a &ikovn#j&í..%e ho musí 
korigovat 

fakt je nej&)astn#j&í, kdy% si 
hraje sama ..ale má pár 
p!áte,jako Nika, kam "asto 
chodíme ..kdy% u% si na 
n#koho zvykne ..t#&í na na n#j, 
myslí na n#j ..musím !íct, %e 
nikoho má ráda

extrovert  .. Kolektivní dít# ..je 
celkem bezprost!ední

u% za"íná chtít nav&t#vovat 
(kamarádky) i doma$sama 
beze m# $na&la si 
kamarády,co jsou tahouni 
..u"itelka !íká, %e ob"as by 
mohla mít je&t# ost!ej&í lokty 
..mo%ná víc pozoruje $ale není 
nikdy odstr"ená stranou

ve &kolce má n#koli kamarád( a 
kamarádek $na h!i&ti nemívá 
problém se seznámi s cizími d#tmi

je hodn# spole"enská$.s cizíma 
je to úpln# v pohod# $kdy% není 
ve &kolce, u% se hodn# t#&í na ty 
holky, na aktivity
Lenka Valihrachová, 2011

vztahy k vrstevník'm
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&kolka zatím není ..mají plno 
..kdy% já jsem v práci, tak je s 
Danem doma ..n#kdy vezme 
babi"ka ..aby se st'kala s 
d#tmi, to zaji&)ujem skrz 
krou%ky ..   

dvakrát t'dn# dopoledne &kolka, 
krou%ky-v'tvarka, cvi"ení, 
plavání, flétna, , "asto h!i&t#

do &kolky chodí na 
dopoledne..má hudební nauku, 
tancování, ekukativky, klavír

&kolka na dopoledne a dvakrát v 
t'dnu na cel' den$chodí do 
církve..do sokola$do skautu$a 
d#ti v parku.

ze &kolky chodívají po 
spaní$.kolem "tvrté pro n# 
jdu$sousedovic d#cka se k nám 
seb#hnou$do krou%k( mají 
mo%nost, ale nechodí $star&í 
ano$.je to drah'

bylo to "asto .. Co jsem 
nastoupila do práce, te, mí+ .. 
V pátek n#kam jdeme  ..t#&í se 
tam

za p!áteli, asi tak jednou a% 
dvakrát t'dn#, 1x t'dn# do klubu 
maminek

máme takov' klub..jednou za 
"trnáct dní..podnikáme spolu

asi tak jednou za m#síc$není to 
"asto

moc ne $tak jednou za m#síc 
mo%ná n#kdo p!íjde$náv&t#vy 
má spí& Filip

.."ast#ji spí& n#kam jdeme 

..mám volno domluvíme se s 
kamarádkami .

Spí& ty kamarádky, co mám já. 
Pak ty kontakty s t#ma d#tma 
jsou v#t&í.

No my máme takov' klub$ 
kdy% se E. narodila. $spolu 
scházíme$zp(sobila jsem ten 
za"átek já. 

pokud ve 
&kolce$kontakty$nevyhledávám
$to je nám milej&í 30 min.klidu a 
soukromí

rad&i jsem m#la jít s 
nima$vypadnout z baráku$já 
jsem taková povaha, %e jsem 
rad&i víc zalezlá. 

stra&n# t#&ila, a% bude ta 
oslava $spousta lidí jí zdravila 
.. *tvrt hodiny hodn# 
zak!iknutá, ale pak u% ne ..pak 
u% normáln#

kdy% jsem tam já, tak nemá 
problém navázat kontakt s úpln# 
cizíma d#tma$!ekla bych 
kolektivní dít#$celkem 
bezprost!ední

kdy% nezná, tak se rozhlí%í a 
pozoruje..v#t&inou ji chvilku 
trvá, ne% se rozkuká..kdy% se ji 
n#co zalíbí..tak u% o ni nevím.

ze za"átku se stydí..brzo p!ekoná 
ten ostych a zapojí se$.nemá 
problém vplout do "ehokoliv$taky 
tím, %e tady vyr(stá v tom 
kolektivu

ona je extrovert $$.nemá 
problém $klidn# o cokoliv 
po%ádá .

p!ed dosp#l'ma je víc 
zak!iknutá, ne% p!ed t#ma 
d#tma. 

není moc stydlivá.. 
pozdraví$kdy% n#koho zná 
jenom tro&ku$mi p!ipadá, spí& 
a% moc dovolená

nemá problém komunikovat ..je 
v pohod#, kdy% má zázemí.

bere v#t&inou cizí lidi jako 
p!átele$v pohod# pozdraví..chodí 
si kupovat gumové hady spí& je p!idrzlá ... nebu, neslu&ná

Lenka Valihrachová, 2011

komunikace s cizími, dosp%l(mi
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je vztekací, kdy% jí n#co nejde, 
tak se roz"ílí .. -íkám, n#co 
vymysli, neroz"iluj se .. Bude 
palice dubová ..v dne&ní dob#, 
je to asi lep&í ..ale nesmí se tak 
projevovat v("i nám ..odsekne 
prost# ..je drzá ..%árlí, kdy% m# 
Dan obejme tak ho odhání

vzteká se stra&n#$mlátí dve!mi, 
kdy% se na&tve..!eknu, a´t to 
ned#lá, nebo a) napo"ítá do 
deseti..pokud n#co zni"í$je 
trestaná za tu destrukci

ona je fakt hodná..tak%e se spí& 
zkou&í zatvrdit, zku&í co já 
vydr%ím, co ji povolím$vztek, 
to si nedovolí$pevná ruka 
mamin"ina ..kdy% fakt 
neposlouchá ..po"ítám do t!í ..s 
plá"em, ale ud#lá co má

sta!í tro"i!ku zv#"it hlas, ne $e 
by !lov%k cht% k&i!et, &eknu jen 
"Tohle NE." a v tu ránu se 
rozplá!e, vztek se sna$íme 
eliminovat

ona l%e$nem(%eme odnau"it 
$v#rohodn# zapírat$neboj se, 
nic se nestane, p!iznej 
se$nakonec s pravdou ven.

nevím, jestli to v(bec za%ila 
..kdy% hrajem spolu, tak ji 
v#t&inou nechám vyhrát .. To 
bych asi taky nemusela?? $ 
do t#ch kolektivních sout#%í se 
nezapojuje

je tro&ku flegmatická, tak%e ji to 
n#jak nerozhází$kdy% 
prohraje..vezme to s klidem 
Angli"ana.

hry na prohry - ona je nechce 
hrávat ...nebudeme hrát na 
vyhazování, já se budu dívat$ 
ned#lám to, %e bych ji nechala 
vyhrát naschvál  $to poznají 
$to si neu%ije

Prohru nese velmi t#%ce, to 
plá"e$(sourozenci) ji "asto 
nechávají vyhrát, je na to 
zvyklá..jinak ji to hodn# roz"ílí. 
Prohru mezi vrstevníky (závody v 
parku) p#kn# obre"í. Ale na&t#stí 
jde do toho znovu.

ona je celkem v pohod# ..nevydr%í 
pexeso dohrát do konce ..jde pry" 
...

te, na sebe máme "asu 
mnohem mí+ ..p!ehodnotila 
jsem hodnoty ..mám to jen 
povrchn# ulizen' ..ten po!ádek 
nehrotím .. Rad&i jdu s ní ven 
.."asu je mí+ a roste rychle

pot!ebovali bychom víc .. Hodn# 
se musím v#novat Kri&tofovi s 
p!ípravou do &koly .. Mít víc "asu 
mimo povinnosti

te, je to trochu hor&í$mám t!i 
d#ti..celé dopoledne je ve 
&kolce ..kdy% máme krou%ky,tak 
ji skoro ani nevidím

No já si ji sna%ím 
vychutnat$ka%dou chvili"ku, 
kterou to jde.

máme málo na v&echny 
$neumím si to naplánovat $furt 
n#jaká práce ..ve"er jsem zdrblá 
..v&echno rozbordelen'
Lenka Valihrachová, 2011

KOMPETICE
reakce na prohru

DOPL*KOVÁ - hodnocemí mno+ství $asu pro toto dít%
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