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Dlouhá, Brodská

RODINA:

1)Co je a co znamená rodina?
2)VnitĜní struktura rodiny
3)Rozvodovost
4)SĖatek
5)Emancipace

Ⱦɥɨɭɝɚ, Ȼɪɨɞɫɤɚ

ɋȿɆɖə:
1)ɑɬɨ ɢɡ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢ ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɟɦɶɹ?
2)ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟɦɶɢ
3)Ɋɚɡɜɨɞ
4)ɋɭɩɪɭɠɟɫɬɜɨ
5)ɗɦɚɧɫɢɩɚɰɢɹ

Jaký smysl má rodina?

Ʉɚɤɨɣ ɫɦɵɫɥ ɢɦɟɟɬ ɫɟɦɶɹ?

Jejím hlavním smyslem je reprodukce.
UsnadĖuje lidem péþi o dČti a jejich výchovu, je
biologicky dĤležitá pro zachování lidstva. Je to
první a dosti závazný model spoleþnosti, s jakým
se dítČ setkává. Formuje jeho osobní vývoj i postoj
ke všem dalším skupinám, snaží se formovat dítČ
podle vlastní tradice,rodinné normy se vždy nČjak
odchylují od norem prĤmČrných.
V minulosti bylo provedeno mnoho pokusĤ
o pĜesunutí rodiþovské péþe na jiné osoby þi
skupiny,ale nikdy se tato Ĝešení v praxi neujala.
DítČ ke svému vývoji potĜebuje kromČ zajištČní
primárních potĜeb(teplo,nasycení),také stabilní
prostĜedí(domov)
a
pĜítomnost
stabilních
osob(rodiþĤ). Rodiþe by mČli být na jeho vývoji
vysoce citovČ angažováni.
DítČ i rodiþ se spolu ztotožĖují, podporují
se, spoléhají se na sebe, dostávají se do konfliktĤ.
Rodiþi na dítČti velmi záleží, vnímá ho jako
jedineþné, zvláštní, je jím fascinován.
Vztah rodiþĤ a dítČte vzniká už pĜed
porodem. DítČ reaguje na podnČty zpĤsobené
chováním a pohyby matky. Také matka již dlouho
pĜed porodem vnímá plod ve svém tČle. NapĜíklad
pozná jeho temperament. PĜedpokládá se, že dítČ
vnímá tlukot matþina srdce a rytmus jejích krokĤ.
Obojí dítČ uklidĖuje a tak i po porodu drží matka
dítČ hlaviþkou u svého srdce a pĜechází s ním,
když ho chce uklidnit.
Rodiþe už pĜed narozením dítČte preferují
chlapce (napĜíklad v USA dvakrát víc rodiþĤ).
Když rodiþe charakterizují dítČ den po porodu,
hodnotí holþiþky jako menší, hezþí, roztomilejší,
více podobné matkám. Synové jsou vČtší, silnČjší,
koordinovanČjší, pozornČjší.

ȿɺ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɦɵɫɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɢɹ.
ɍɩɪɨɳɚɟɬ ɥɸɞɹɦ ɡɚɛɨɬɭ ɨ ɞɟɬɹɯ ɢ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɨɧɚ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɜɚɠɧɚ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ.
ɗɬɨ ɩɟɪɜɚɹ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɹɡɵɜɚɸɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɪɟɛɺɧɨɤ. Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬ
ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ
ɝɪɭɩɩɚɦ, ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɛɺɧɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɫɜɨɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɜɫɟɝɞɚ ɤɚɤ-ɬɨ
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɫɪɟɞɧɢɯ ɧɨɪɦ.
ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɦɧɨɝɨ ɩɨɩɵɬɨɤ
ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɪɭɤɢ ɞɪɭɝɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ, ɧɨ ɷɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɥɢ
ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ. Ɋɟɛɺɧɤɭ ɞɥɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɧɭɠɧɵ, ɤɪɨɦɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
(ɬɟɩɥɨ, ɟɞɚ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ
(ɞɨɦ) ɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ (ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ).
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɫɨɤɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɟɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ.

Ɋɟɛɺɧɨɤ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɶ ɜɦɟɫɬɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ,
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ,
ɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ
ɞɪɭɝ
ɧɚ
ɞɪɭɝɚ,
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɸɬ. Ɋɨɞɢɬɟɥɸ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɟɧ ɪɟɛɺɧɨɤ, ɨɧ
ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɟɝɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ, ɨɧ ɢɦ
ɨɱɚɪɨɜɚɧ.
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɟɛɺɧɤɨɦ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭɠɟ ɩɟɪɟɞ ɪɨɠɞɟɧɢɟɦ. Ɋɟɛɺɧɨɤ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ
ɧɚ ɢɦɩɭɥɶɫɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢ. ɂ ɦɚɬɶ ɭɠɟ ɡɚɞɨɥɝɨ ɞɨ ɪɨɞɨɜ
ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɩɥɨɞ ɜ ɫɜɨɺɦ ɬɟɥɟ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɧɚ
ɪɚɫɩɨɡɧɚɟɬ ɟɝɨ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ
ɪɟɛɺɧɨɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɛɢɟɧɢɟ ɫɟɪɞɰɚ ɦɚɬɟɪɢ ɢ ɪɢɬɦ ɟɺ
ɲɚɝɨɜ. ɗɬɨ ɜɫɺ ɭɫɩɨɤɚɢɜɚɟɬ ɪɟɛɺɧɤɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢ ɩɨɫɥɟ
ɪɨɞɨɜ ɦɚɬɶ ɞɟɪɠɢɬ ɪɟɛɺɧɤɚ ɝɨɥɨɜɨɣ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɫɟɪɞɰɭ ɢ
ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɯɨɞɢɬɶ ɫ ɧɢɦ, ɤɨɝɞɚ ɯɨɱɟɬ ɟɝɨ ɭɫɩɨɤɨɢɬɶ.
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɟɳɺ ɩɟɪɟɞ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɪɟɛɺɧɤɚ ɧɚ
ɫɜɟɬ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɋɒȺ ɞɚɠɟ
ɜ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ). Ʉɨɝɞɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɪɟɛɺɧɤɚ ɫɩɭɫɬɹ ɞɟɧɶ ɩɨɫɥɟ ɪɨɞɨɜ,
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɞɟɜɨɱɟɤ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ, ɦɢɥɵɯ,
ɛɨɥɟɟ ɩɨɯɨɠɢɯ ɧɚ ɦɚɬɟɪɟɣ. ɋɵɧɨɜɶɹ – ɛɨɥɶɲɟ,
ɫɢɥɶɧɟɟ,
ɛɨɥɟɟ
ɫɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ,
ɛɨɥɟɟ
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ.
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A co souþasná rodina?

Ⱥ ɤɚɤ ɠɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɫɟɦɶɹ?

Pro industriální spoleþnosti naší doby jsou
pĜíznaþné tyto trendy:
x tendence odkládat sĖatky a rození dČtí na co
nejpozdČjší dobu
x vČtší míra zakládání neformální rodiny, tedy
bez legálního sĖatku (tato nesezdaná soužití
jsou spokojenČjší než sezdané páry, ale v
þase ménČ stabilní)
x zvyšování rozvodovosti
x pokles dalších manželství po rozvodu
x tendence omezovat poþet dČtí v rodinČ,
pĜípadnČ nemít dČti vĤbec
x prodlužování doby, po kterou žijí dČti a rodiþe
spolu(neplatí pro USA)

Ⱦɥɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɧɚɲɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɷɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ:

TémČĜ všechny tyto trendy ukazují na
sílící prosazování individuálních zájmĤ nad zájmy
rodinné.

ɉɨɱɬɢ ɜɫɟ ɷɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ
ɫɢɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɫɟɦɟɣɧɵɦ.

Rodina si vytváĜí urþité podsystémy pro
rĤzné úþely. Asi nejdĤležitČjší jsou tĜi z nich:
1. manželský
2. rodiþovský
3. sourozenecký
Manželský podsystém je spojenectví ženy
a muže, ke kterému by dítČ nemČlo mít pĜístup.
Rodiþovský
podsystém
zabezpeþuje
naplnČní potĜeb dítČte (výživa,ochrana). Rodiþe
vystupují dítČti jako pĜirozená autorita.
Má-li být rodina funkþní, musí být
každému z pĜíslušníkĤ rodiny jasné hranice mezi
jednotlivými podsystémy. Ty musí být za urþitých
okolností pĜekroþitelné.

ɋɟɦɶɹ ɫɨɡɞɚɺɬ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɨɩɪ-ɵɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɞɥɹ
ɪɚɡɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɫɚɦɵɟ ɜɚɠɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɷɬɢ ɬɪɢ:

x
x

x
x
x
x

ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɛɪɚɤ ɢ ɪɨɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɟɣ
ɧɚ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɡɞɧɢɣ ɫɪɨɤ
ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɫɟɦɶ,
ɬ.ɟ. ɛɟɡ ɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɛɪɚɤɚ (ɬɚɤɨɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɚɪɭ, ɧɨ ɫ
ɬɟɱɟɧɢɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɦɟɧɟɟ
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɪɚɡɜɨɞɨɜ
ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɛɪɚɤɨɜ ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɜɨɞɚ
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɦɟɧɶɲɚɬ ɱɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɟɦɶɟ ɢɥɢ ɧɟ
ɢɦɟɬɶ ɞɟɬɟɣ ɜɨɨɛɳɟ
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɢ ɞɟɬɢ ɠɢɜɭɬ
ɜɦɟɫɬɟ (ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɋɒȺ)

1. ɫɭɩɪɭɠɟɫɤɢɣ
2. ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ
3. ɩɨɛɪɚɬɢɦɫɤɢɣ
ɋɭɩɪɭɠɟɫɤɚɹ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɷɬɨ ɫɨɸɡ ɠɟɧɳɢɧɵ ɢ
ɦɭɠɱɢɧɵ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɢɬɺ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɢɦɟɬɶ ɞɨɫɬɭɩ.
Ɋɨɞɢɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɺɧɤɚ (ɩɢɬɚɧɢɟ,
ɨɯɪɚɧɚ). Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɪɟɛɺɧɤɚ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ.

ȿɫɥɢ ɫɟɦɶɹ ɞɨɥɠɧɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ
ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɹɫɧɵ ɝɪɚɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɗɬɢ ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ.

(ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ...)
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