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Komunikace v rodině 
Mgr. Markéta Jírová Exnerová 

 

Komunikace v rodině je mnohovrstevnatá. Je výrazně ovlivněna mužským a ženským principem, které 

utvářejí odlišné jazyky. Mužský jazyk vnímáme spíše jako vyžadující a ženský spíše jako přijímající. Oba 

jazyky se vzájemně doplňují a připravují tak děti na jejich dospělé role. Pokud dítěti některý z výše 

zmíněných jazyků chybí, je jeho přirozenou potřebou si tyto zkušenosti vyhledávat mimo rodinné prostředí. 

Skládá pak mozaiku od dalších důležitých dospělých ze svého okolí.  

V tématu rodinné komunikace jsme se zajímali o to, jak mezi sebou komunikují dospělí, jak vzájemně 

komunikují rodiče a děti, a také nás zajímalo téma sporů a následného usmiřování.  

Ukázalo se, že významně častěji spolu komunikují rodiny z běžné populace oproti ohroženým rodinám. 

V rodinách běžných spolu dospělí nejčastěji komunikují o tématech souvisejících s dlouhodobým životem 

domácnosti, společně plánují budoucnost, ale také si povídají o aktuálním dění v ČR. Naproti tomu u rodin 

ohrožených se nejčastěji stáčejí hovory ke všemu možnému, zejména pak k finanční situaci a k běžným 

provozním záležitostem domácnosti.  

Spory a hádky se v českých rodinách točí kolem výchovy dětí, ekonomické situace rodiny a kolem problémů 

v manželském soužití. I v tomto případě se ukazuje vyšší četnost hádek u rodin ohrožených v poměru 1/3 ku 

1/4.  S věkem dítěte podíl hádek výrazně stoupá. Můžeme se domnívat, že u mladších dětí jsou rodiče 

pozornější, možná tolerantnější a jejich vzájemné vztahy jsou mladší a méně problémové. V rodinách 

s oběma biologickými rodiči se hádky častěji odehrávají mezi rodiči, v rodinách s jedním biologickým 

rodičem je dítě často samotným aktérem hádky.  

Obecně v českých rodinách probíhá komunikace mezi dítětem a rodičem častěji než mezi samotnými 

dospělými. Nejčastějším probíraným tématem je škola. V běžné populaci si denně s dítětem o výsledcích ve 

škole povídá 70 % rodičů. V rodinách ohrožených si s dětmi o škole povídá celkem 55 %. 

 

Pro více informací se obracejte na:  

Ing. Dana Lipová 

ředitelka Nadace Sirius 

tel.: 731 328 787, e-mail: dana.lipova@nadacesirius.cz 
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