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Proč potřebujeme 
fungující rodinu ?
1. Rodina je místem našeho absolutního bezpečí 

- jsme zde jako děti přijímány - láska, útěcha, podpora 

2. poskytuje nám naši sebehodnotu (sebeobraz)
- přispívá k budování a udržování identity jedince

3. rodina je místem zábavy a vzpomínek 
- místem, kde jsme spolu – hrajeme si, dotýkáme 
- legrace a smíchu, dokážeme věci odlehčit 

4. rodina nám poskytuje morální kompas a hranice
- zde se učíme rozdílu mezi dobrým a zlým, volbě

5. rodina je místem, kde se učíme vztahům
- prožívání, pozorování, praktikování 



Proč potřebujeme 
fungující manželství ?
Manželství zlepšuje život
1. manželé jsou v průměru spokojenější - šťastnější

- manželství je důležitým zdrojem smyslu života 
- přispívá k budování a udržování identity jedince
- přináší sociální a emocionální oporu
- méně depresí a psych.problémů, méně závislosti, 

  - méně často páchají sebevraždu
2. manželé se těší lepšímu fyzickému zdraví

- trpí méně často chronickými onemocněními 
3. manželé žijí déle
4. manželé jsou bohatší



Štěstí je nejvíce definováno 
fungujícími vztahy

● Harvardská studie (75 let)
- je nejdelší studií života (od r.1938)
„Kvalitní vztahy nás udržují šťastnější a zdravější.“

„Štěstí je prožitek trávení času s lidmi, 
     které máte rádi a kteří mají rádi vás.“
 Rozsáhlá studie Elizabeth Kübler-Ross

„Na konci svého života lidé nejvíce litovali svých vztahů“
 Tabulka hodnot Čechů (1990-2014)

„Rodina stále zůstává životní osou většiny Čechů.“

Fungující vztahy vytváří pocit spokojenosti = štěstí 



Dům vztahů:

                                           3. Naše rodičovství

2. Náš manželský vztah 

1. Moje sebehodnota 

 



5 základních příčin rozpadu 
partnerských vztahů

1. Nesprávná koncepce lásky 
láska vs. zamilovanost 

2. Nedostatečné vědomí vlastní hodnoty 
psychologická potřeba bezpečí a významu

3. Vysoká očekávání od druhého 
nesmyslně vysoká očekávání vs. vděčnost

4. Nedostatečná komunikace 
neschopnost otevřeně komunikovat a naslouchat 

5. Sekularismus společnosti 
důraz na sobecké „užívání si“, individualismus



Jak pečovat o manželství
1. Znát svou sebehodnotu a mít reálná očekávání

- fotka, kterou nosím neustále u sebe
   chceme být neustále milováni - prožívat své bezpečí  
   chceme být neustále důležití   - prožívat svou hodnotu 
- mějte od druhého reálná očekávání 

2. Být za něho/ni vděčný a ubezpečovat o své lásce 
- druhého aktivně ubezpečujte o své lásce (5 jazyků)
- rozlišujte mezi zamilovaností a láskou (závazkem)
- přijmete ho a buďte za něho vděční

3. Naslouchat potřebám a prožívání druhého
- když druhý mluví, nepřerušujte ho
- zcela se vyhněte hodnocení jeho prožívání 
- snažte se pochopit a dávejte najevo své pochopení



Jak pečovat o manželství
4. Otevřeně komunikovat o svých potřebách 

- rozhodněte se před druhým odkrýt svá zranitelná místa
- otevřeně popisujte, co jste u dané věci prožívali
- mluvte o svých emocích neútočně - formou „já sdělení“

5. Společně trávit čas
- win/win
- přes 30% párů nemá společné aktivity

6. Naučit se zvládat konflikt 
- porozumět, že objektivní pravda ve vztahu neexistuje
- mluvit ve vzájemné úctě – když nezvládnu, omluvit se
- umět stavět své hranice a umět je respektovat u druhého
- umět uznat svou chybu 
- umět zacházet se zklamáním – odpouštět si  
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Jak pečovat o rodinu
1. dejme dětem svou péči  

- vychovávejme je my 
2. dejme dětem soustředěnou pozornost 

- vnímejme je, aby věděly, že nám na nich záleží  
3. dejme dětem čas  

- my tvoříme to, kým se jednou stanou  
1. dítě do 3 let vnímá sebe a mámu jako 1 bytost
2. u dítěte se vytváří pojetí jeho „já“ 
3. u dítěte se vytváří tzv.pevná vztahová vazba

4. dejme dětem bezpodmínečnou lásku  
- povzbuzujme je, fanděme jim, milujme je 

5. dejme dětem pevné hranice 
- v tom je jejich bezpečí a rozpoznání co je špatné  

6. dejme dětem dobré podněty 
- pozor na mobily, PC, TV – čtěme, tvořme, choďme ven



Návrh řešení 

1. podpora manželství a rodičovství ve společnosti 
 - měnit ve společnosti klima ve vztahu k rodině

- média mají obrovský vliv – pozitivně motivovat, proč mít rodinu
- přenastavit vnímání „úspěšnosti“ člověka (ten, kdo udrží dlouhodobý vztah)  

2. podpora primární rodiny – zde je zdroj naší vztahovosti 
 - podporovat první 3 roky dítěte s maminkou (90% sebehodnoty člověka)

- navýšit mateřskou 
- podpora částečných a flexi úvazků pro maminky s malými dětmi

3. osvěta ve vztahových dovednostech 
 - lidé dnes nevědí jak budovat vztahy (jak komunikovat, jak řešit konflikt, 

   láska vs.zamilovanost, vztah jako závazek, nácvik sebepoznání, očekávání…)
- kurzy: Manželské večery, Rodičovská výchova...  

4. podpora komunitního života – mateřská, rodinná centra 
 - jsou místem primární prevence (jsou na pomezí pedagogiky a mateřství) 

- lidé se tu potkávají, vyměňují si zkušenosti 


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16

