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PROMĚNY RODINNÉHO SOUŽITÍ  OČIMA SOCIÁLNÍ 

ANDRAGOGIKY A RODINNÉ TERAPIE 

 

MILAN DEMJANENKO 
 

 

Anotace: Žijeme v čase nejrůznějších změn, kterým se snažíme přizpůsobovat. Tyto změny se týkají všech 

oblastí života, promítají se do našich osobních příběhů, partnerských a rodinných vztahů. Jedním z úkolů 

sociální andragogiky a sociálně-andragogického poradenství proto je a bude zaměřit se na práci s rodinami. 

Příspěvek se věnuje změnám v rodinném soužití, se kterými se můžeme v praxi setkat, měli bychom o nich vědět 

a reflektovat je. 
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Abstract: We live in an age of various changes to which we try to adapt. These changes regard all aspects of 

human life and concern individual life as well as relationships between couples and families. One of the targets 

of social andragogy and social-andragogical counseling is the focus working with families. This article will 

address changes in cohabitation of families that we can meet in practice, should know about and should be able 

to reflect. 
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Úvod 

 

Dnes, začátkem 21. století, snad již jen málokdo pochybuje o tom, že je andragogika samostatná 

společenskovědní disciplína, která má své opodstatnění. Jelikož se ale z historického hlediska jedná o poměrně 

mladou vědu, musí svou právoplatnost neustále dokazovat. Životaschopnost andragogiky stojí především na 

jejím dalším rozvoji, prohlubování a rozšiřování teoretických i praktických poznatků, které přináší. A dále na 

jejím pronikání i do oblastí z ekonomického pohledu možná méně zajímavých, pro společnost a jedince ji 

tvořivší však velmi důležitých, například do oblasti sociální. 

Sociální andragogika, jako aplikovaná andragogická disciplína, je dle Palána (2003, s. 154) 

charakterizována jako „soubor teorií, strategií, zásad a pravidel, zaměřených na orientaci, vedení, pomoc, péči a 

udržování osobnostních kompetencí člověka v sociálně tíživé situaci.“ Cílem dalšího studia teorie i terapeutické 

praxe bude rozšířit možnosti uplatnění sociální andragogiky i na situace, ve kterých si dospělý člověk 

z nejrůznějších důvodů neví rady, nedokáže si sám pomoci. Nemusí při tom jít nutně o tíživé situace ve vztahu 

ke společnosti jako celku, ale například k jeho rodině, dětem, životnímu partnerovi i k sobě samému. V České 

republice se sociální andragogice, přiznejme si, nedostává takové pozornosti, jakou by si bezesporu zasloužila. 

Do budoucna bude nutné stanovit jasná pravidla a kritéria v oblasti její profesionalizace a institucionalizace. 

Inspiraci hledejme kupříkladu na Slovensku, v dílech prof. Perhácse, doc. Határa, prof. Tokárové, dr. Šírové a 

jiných. 

Co je to vlastně rodina, kdo ji tvoří, jaké má funkce? Jak se rodina vyvíjela z historického pohledu, jak 

vypadá dnes a jak vidíme její šance do budoucnosti? Tyto a celou řadu dalších otázek si v dobré víře klade 

nejedna společenskovědní disciplína. Na základě nalezených odpovědí se každá z těchto věd, v duchu svého 

pohledu a zaměření, snaží vydávat nejrůznější doporučení, z nichž některá mohou mít až hodnotící nádech. 

Otázkou je, zda pomocí těchto konstruktů hledáme rodinu ideální či idealizovanou. 

Poznatky z vývoje soužití lidí jsou pro rodinného terapeuta bezesporu důležité a podnětné, měl by o nich 

vědět a reflektovat je. Dle názoru autora by je však neměl hodnotit. Není v pozici „božího soudce“ či 

hodnotitele, ačkoliv mu tuto možnost jeho role jaksi nabízí. 

V následujícím textu se tedy pokusíme nehodnotit. Zaměříme se především na změny v rodinném soužití, 

se kterými se mohou rodinní terapeuti ve své praxi setkat. 

 

Stručný historický exkurz do lidského soužití 

 

Člověk je tvor společenský, snažící se žít mezi a s ostatními. Zůstaňme však u rodiny. Z historického 

pohledu vždy existovaly rodiny pro danou dobu „tradiční“ (majoritní) a méně obvyklé (minoritní).  

V naší společnosti sehrálo velkou roli především křesťanství, které vytvořilo ideál tradiční rodiny. 

Nerozlučitelnost sňatků, párové soužití dvou lidí různého pohlaví, netolerance vůči manželské nevěře, 
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legitimnost dědiců pocházejících výlučně z manželství, to vše jsou znaky z dnešního pohledu do jisté míry 

zpochybněné. 

Taktéž změny, které přinesla průmyslová revoluce, jsou dnes podrobeny celospolečenské diskusi. Máme 

na mysli především vytvoření role otce jako jediného živitele rodiny a role matky jako ženy v domácnosti. Stejně 

tak stěhování lidí z venkova do velikých měst, zdá se, ustává. Je spíše otázkou pro sociologii, zda se naopak 

tento trend neobrací. 

Nedávné socialisticko-komunistické řízení našeho státu nahrávalo, především z ekonomického hlediska, 

brzkému zakládání rodiny s dětmi. V posledních dvou desetiletích můžeme u nás i v západoevropských zemích 

spatřovat spíše fenomén opačný; odkládání prvních sňatků a zvyšující se věk matek prvorodiček. 

 

Změny dnešní doby 

Pokusme se nyní shrnout změny v soužití lidí, se kterými se může rodinný terapeut ve své praxi setkat. 

Především Gjuričová s Kubičkou (2009, s. 93) ve své knize uvádějí takových změn hned několik: 

 „Rozvod se stával postupně snazším, méně společensky odsuzovaným a neznamenal pro ženu ztrátu dětí. 

 Vymizelo pohrdání dětmi, které se nenarodily v manželství. Také na ženy, které vychovávají děti bez jejich 

otce, se přestalo pohlížet jako na nemorální. 

 Výrazně klesla dětská a kojenecká úmrtnost, antikoncepce se stala dostupnější a její odsuzování 

minoritním fenoménem. Rodiny s jedním nebo dvěma dětmi se staly obvyklými. 

 Manželé jsou de jure rovnoprávní, institut hlavy rodiny po právní stránce zaniknul. 

 Ženy opět velmi často pracují. 

 Vzdělanost mužů a žen se vyrovnala a ženy začínají pronikat do náročných a prestižních povolání, dříve 

vyhrazených mužům. 

 Přibývá rodin, kde rodiče spolu žijí dlouhodobě a společně vychovávají děti, aniž by uzavírali sňatek.“ 

V terapii se nezřídka setkáváme s rodinami, které jsou v různé fázi rozvodu. Zdaleka nejvíce možná v té 

porozvodové. Ze zjištění Českého statistického úřadu vyplývá, že úhrnná rozvodovost činila v roce 2011 v České 

republice 46,2%. Téma rozvodovosti a jejich důvodů je často předmětem nejrůznějších debat. Co se však 

v těchto debatách příliš neobjevuje, či lépe řečeno bagatelizuje, je trauma, které tento akt přináší nejen dospělým 

partnerům, ale především dětem. Rozvodové situace však nezasahují jen přímé účastníky. Otázky, jak to všechno 

bude a dopadne, zaměstnávají i prarodiče. Především ti z nich, kteří ve svých vnoučatech našli nový smysl svého 

života, bývají velmi frustrováni. 

Dnešní rodinné soužití, poznamenané touhou po volnosti i v oblasti partnerství, feministickým hnutím, 

žhavou debatou o genderové problematice, přináší celou řadu otázek, které nutně musí, dříve či později, partneři 

řešit. 

Jednou z nich může být otázka, jak se vyhnout tomu, aby se symetrický vztah dvou rovnoprávných 

partnerů nezvrhnul v nepřetržitý boj o moc. A další, do jaké míry se budou partneři věnovat aktivitám, které 

nedělají společně. Jak sloučit profesní kariéry obou manželů a péči o děti? Jak se rodiče vůbec podělí o tuto péči 

a domácnost? 

A aby otázek nebylo málo, tak přidejme další. Pokud partneři najdou alespoň pro některé z uvedených 

schůdné řešení, nebude se některý z nich cítit v roli poraženého? Na tyto a další otázky neexistuje vždy 

uspokojivá odpověď. 

Samostatnou kapitolou, hodnou celospolečenské diskuse, je a bude otázka rodinného soužití 

homosexuálních párů, jejich požadavku legitimizace společné výchovy a péče o děti. 

 

Minoritní formy rodin ve společnosti 

 

S vědomím toho, co již bylo napsáno, stále v naší společnosti převládá forma rodin, kdy spolu žijí 

manželé opačného pohlaví a vychovávají spolu své biologické děti. Tento model pokládáme za normu, vůči 

které vymezujeme ty jiné. 

Tak zvaných neúplných rodin, myšleno rodin po rozvodu, jsme se již částečně dotkli. Porozvodové 

uspořádání není samozřejmě dané. Existují partneři, kteří se dokážou zcela přirozeně a bez větších obtíží 

domluvit, především s ohledem na potřeby dětí. V ostatních případech musí rozhodnout soud. Jeho rozhodnutí 

však nemůže bezezbytku vyhovovat přáním a potřebám obou rodičů. Každý z nich může mít například jiné 

představy o rozdělení péče o děti, o časové dotaci společně stráveného času. Do hry vstupují i mnohdy 

diametrálně odlišné představy o výchově. Nelehkým úkolem rodinného terapeuta je v těchto případech pomoci 

rodičům nalézt ztracený vzájemný respekt, který by mohl být základem možné dohody.  

Rozvedení rodiče se většinou dále pokoušejí o soužití a hledají si nové partnery. Někteří nalézají pro své 

rozhodnutí podporu u dětí a konzultují s nimi, jiní nikoliv. Soužití těchto rozšířených rodin nebývá jednoduché a 

uspořádání spletité sítě vzájemných vztahů chce svůj čas. Situaci znesnadňující je i pejorativní pojetí role otčíma 

či macechy v naší společnosti. 
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Třígenerační rodiny, kdy spolu soužijí prarodiče, rodiče a jejich děti, jsou další minoritní formou rodin. 

Takto vytvořené uspořádání může vypadat značně problematicky, ovšem i dnes najdeme rodiny, které jsou 

schopné bez větších problémů takto smysluplně fungovat ku prospěchu kvality života. Předpokladem je však 

nastavení a dodržování jasných pravidel a hranic. Tento model nesmí vést k narušení autonomie zúčastněných 

generací a ta by měla být vzájemně projednána a všemi stranami respektována. Stejně tak i role, kterou bude 

daný člen domácnosti zastávat. 

„Mít děti je důkaz normálnosti v jedné z nejdůležitějších složek seberealizace.“ (Matějček In: Gjuričová, 

Kubička, 2009, s. 109). Terapeut se však ve své praxi může setkat, a možná také čím dál častěji setkává, 

s partnery, kteří programově nechtějí mít děti. Anebo je z důvodu neplodnosti jednoho či obou mít nemohou. 

Zjištění o vlastní neplodnosti může mít pro ženu i muže dalekosáhlé následky a nemusí být jednoduché se 

s tímto faktem smířit a naučit žít. Vezměme v úvahu již jen genderový pohled některých lidí. Žena je tu přece od 

toho, aby rodila a vychovávala své děti. A muž, jako zakladatel a ochránce rodu, je má zplodit. Tyto dvojice 

dnes mnohdy hledají pomoc v síti medicínských zařízení, poskytujících komplexní služby v oblasti asistované 

reprodukce. Ne vždy však úspěšně. Terapie může v těchto případech nabídnout pomoc pro nalezení jiné životní 

seberealizace, například na poli profesním. 

Další z možností, nejen pro tyto páry, může být adopce. Adoptivní rodiče si mohou vytvářet jakousi 

idealizovanou představu o svém budoucím dítěti a po čase dochází k vystřízlivění. Ne vždy mají tito rodiče 

relevantní informace o původu dítěte a složitostech jeho vývoje. Náš vývoj je v mnoha ohledech ovlivněn 

geneticky. Láska a starostlivá péče není všemocná, což může vést k pocitům vlastní rodičovské a vychovatelské 

nekompetentnosti. Samostatnou otázkou v těchto rodinách bývá i to, kdy, za jakých podmínek a jestli vůbec 

dítěti sdělit samotný fakt adopce. Toto sdělení nezřídka vyplouvá napovrch až v době nějaké krize a může mít 

velice těžko řešitelné následky. 

 

Propojení sociální andragogiky a rodinné terapie 

 

Dosud byla a stále je psychoterapie výsadou jednooborových psychologů a psychiatrů, pracujících 

v nemocničních zařízeních. V poslední době však můžeme pozorovat stále silnější a zřetelnější snahy dalších 

profesionálů s absolvovaným humanitně zaměřeným vysokoškolským studiem a psychoterapeutickým výcvikem 

o rozšíření možnosti praktikovat tuto činnost i mimo zdi léčeben. Hlavním tématem těchto debat je především 

právo užívat ono slůvko psychoterapie, které tak získává až magický nádech. Pokud nám však půjde méně o 

slovíčkaření a více o pomoc lidem, máme tuto možnost již dnes, a i sociální andragogika.  

Pokud má být péče a pomoc rodinám komplexní, nemůže být zaměřená pouze na dospělé. Andragog 

proto bude muset rozšířit pole své působnosti i na děti. V tomto ohledu se zdá propojení sociální andragogiky a 

rodinné terapie nezbytné a zároveň pro všechny velmi výhodné. 

 

Závěr 

 

Úkolem tohoto příspěvku není přinést do dané problematiky něco zcela zásadně nového a nebylo to ani 

autorovým záměrem. Inovativní, či lépe vyjádřeno méně v pomáhajících profesích obvyklou, se může jevit 

terapeutova práce s vlastní neutralitou. Fakt, že se ve své praxi setkáváme s odlišností, by neměl nutně vést 

k hodnotícím závěrům. Terapeut by si měl tyto odlišnosti uvědomit a reflektovat je. Může nám pomoci i vědomí, 

že v rodinné terapii pracujeme s takovým pojetím rodiny, které je konstruované sociálně, nikoliv biologicky. 

Rozdílný může být koneckonců i názor jednotlivých členů rodiny na to, koho vlastně do své rodiny zahrnují. 

Malé děti či osamělí senioři mohou za právoplatného člena považovat například i zvířecího mazlíčka. 

Rodinný terapeut se v začátcích své profesní kariéry nejrůznějším podobám hodnocení nejspíše nevyhne. 

Stejně tak se mu může stát, že si s sebou bude přinášet jakousi idealizovanou podobu své vlastní rodiny a jejího 

fungování. Tuto představu pak bude konfrontovat s rodinami svých klientů. V tomto ohledu nelze než souhlasit 

s názorem, že rodinným terapeutem se člověk nerodí, nýbrž stává. 

Autor při zpracovávání příspěvku nečerpal jen z odborných zdrojů, ale zahrnul i poznatky z praxe 

rodinného terapeuta a vlastní názory. Ty se však nemusí shodovat s názory celospolečenskými ani s pohledy 

ostatních odborníků z oblasti práce s rodinami. Berme proto, prosím, tento text také jako možný příspěvek do 

diskuse společenské, akademické, ale také rodinně terapeutické. Vždyť přece, a možná právě či jedině, 

rozdílnost v názorech náš může posunout v poznání čehokoliv dál. 
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