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1.1 Láska obecně
Slovo láska má širokou škálu významů, od bytostně důležitého vztahu (láska mezi dvěma
lidmi, vlastenectví jako láska k vlasti) po vyjádření spokojenosti nad chvílí zábavy („Miluji
ten film“). Termín „láska“ může popisovat intenzivní pocit náklonnosti nebo emocionální
stav, často mezi osobami, zvláště mezi mužem a ženou, a zároveň i odpovídající postoje a
jednání. Lásku dělíme nejen podle toho, kdo ji prožívá a jak intenzivně, ale v neposlední řadě
též podle toho, kdo nebo co je onou láskou milováno.[1]
Pro tuto seminární práci jsem si vybral téma: Láska k matce, myslím si, že tohle téma je
v adolescenci velice diskutabilní, protože láska k vlastní matce se mění hlavně s věkem, ale
myslím si, že důležitou roli hraje i prostředí, ve kterém vyrůstáme po celý svůj život. V této
seminární práci se Vám pokusím přiblížit, jak se mění láska k matce s věkem, ale i jak
ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstáme, náš vztah k této jedinečné osobnosti našeho života.
V praktické části, jsem vlastnoručně vytvořil dotazník, ve kterém jsem se pokusil zachytit
názory respondentů a rozdíly ve vnímání matky a jejího vlivu na své děti.

1.2 Celoživotní láska k matce
Tato seminární práce se týká lásky k vlastní matce. Toto téma jsem si vybral, protože svou
matku mám nesmírně rád a vážím si jí. Už od narození je pro nás naše matka jasným číslem
jedna. Nechci nijak zpochybňovat roli otce, ale myslím si, že matka je citlivější a vstřícnější
vůči nám a našim potřebám, ale určitě ne každý mi dá v tomhle zapravdu. S dospíváním se
náš vztah k matce mění. Myslím si, že tak do 13 let je pro nás matka opravdu číslem jedna.
Poté přichází na řadu puberta a sní i velká změna vztahu k matce, začínají se upřednostňovat
kamarádi před vlastní matkou. Dalším důležitým krokem ve změně vztahu k matce, bych určil
kolem 25 roku života, kdy již většina má své životní partnery a zakládá rodiny, tím se podle
mého názoru od matky odváže nejvíce, jenže jak život letí, tak my stárneme a s námi stárne i
naše matka. Přicházejí první vrásky či šedé vlasy a k životu určitě patří neodmyslitelně i smrt
a ta nás s naší drahou maminkou rozdělí navždy. Myslím si, že až tehdy si doopravdy
uvědomíme. koho jsme vůbec měli a najednou ztratili.
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2. Láska k matce do 13. roku života
Podle mého názoru je právě toto období tj. věk do 13 let to nejkrásnější mezi matkou a
dítětem. Matka se stává našim zdrojem a vzorem našeho života. Matka je u našeho prvního
slůvka i u našich prvních krůčků na tomhle světě. Možná, že ne každý mi dá zapravdu v tom,
že je tohle nejkrásnější období, protože v dětském věku mají rodiče o nás asi ten největší
strach a ještě více starostí. Přicházejí různé nemoci, probrečené noci, a to je podle mě pro
matku jedno z největších utrpení, když vidí, že se její dítě trápí. Naše matka je ta, které
všechno řekneme, protože k ní máme přirozený respekt a důvěru. Kolem 6. -7. roku života
nastává takové první větší odloučení od matky, protože začíná povinná školní docházka.
Tohle období má určitě výhody i nevýhody. Asi jako největší výhodu bych viděl v tom, že se
dítě alespoň trochu osamostatní a již není na matce tolik závislé. Poznává první kamarády, ale
i první starosti, ale tohle všechno s námi naše matky sdílí a pomáhají, jak jen můžou. Sám si
vzpomínám na den, kdy jsem domů přinesl první jedničku. To bylo slávy a radosti, tohle bylo
pro mě velice důležité, protože jsem mněl velkou motivaci. Rodiče oceňovali moje výsledky a
to mně hnalo za tím, abych jim radost dělal nadále, ale dlouho mi to nadšení do učení
nevydrželo.

,,Krásné je na světě, když je člověk mlád,
když ví pro koho žije a má někoho rád.,,

(Isokratés)[2]
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3. Láska k matce ve věku od 14-24 let
Myslím si, že v tomhle období dochází k výraznějšímu odloučení od rodinného kruhu a tím i
od vlastní matky. Už nás tolik nezajímá, jestli je potřeba doma s něčím pomoct, místo toho
nás daleko více zajímají naši kamarádi. Svoje pohledy už směřují víc na ně, než na matku.
Maminka již není náš zpovědník, kterému jsme ochotni vše říct, spíš naopak. Podle mého
názoru člověk v tomhle období, tak trochu ztrácí důvěru ve svou vlastní matku, místo toho
aby se jí svěřil se svým problémem, tak jde raději za kamarády. Tohle si určitě naše matky po
tom všem co pro nás dělají, nezaslouží! A jak to berou naše matky? Tohle bude pro mě těžké,
v roli matky nejsem, ale pokusím se vžít do jejich situace. Určitě jim nebude příjemné, když
pozorují, jak se den ode dne mnění chování jejich dětí. Člověk v tomhle období začíná
objevovat věci jako alkohol, cigarety či jiné nevhodné věci a o to víc matky trpí, když vidí,
jak si jejich děti různými experimenty kazí to nejdůležitější, co mají, a to své zdraví. V 15-ti
letech je před dětmi další velký krok a to přestup ze základní školy na střední školu. Pro
správné rozhodnutí, na kterou školu jít, je podle mě velmi důležitý názor rodičů, nejen matky,
protože si sami ještě nedokážeme představit svou budoucnost a rodiče svými zkušenostmi pro
nás chtějí určitě jen to nejlepší. U mě to bylo taky tak. Dlouho mi oba rodiče pomáhali
s výběrem střední školy a nelituji, že jsem je poslechl. Se střední školou nesouvisí jenom to,
abychom byli spokojeni a tvořili si budoucnost, ale v ohledu na vztah matky a dítěte dochází
k ještě většímu odchýlení. Spousta mladých lidí dojíždí domů až pozdě večer, nebo jsou na
internátech, a tímto se komunikace mezi dítětem a matkou ještě zmenšuje. Dítě si na matku
neudělá čas, protože se musí učit nebo je s kamarády. Kolem 17.-18. let si začínají děti hledat
partnery a vlastní rodině se téměř nevěnují vůbec. Připadá mi, jako by mladí lidé v tomhle
věku úplně odepsali své rodiče. Již zapomněli na to, kdo je učil mluvit, kdo je podpíral u
prvních krůčků a kdo je držel za ruku, když bylo zle. Každý z nás si to jednou jistě uvědomí,
ale aby už náhodou nebylo pozdě..
,, Naše mládež miluje přepych, má špatné mravy,
opovrhuje autoritou, nerespektuje starší. “
(Isokratés)[2]
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4. Láska k matce ve věku od 25 let
Podle mého názoru vztah matky a dítěte ve věku od 25 let není již tak bojkotován ze strany
dítěte, jak tomu bylo v bodě 3. Je sice pravdou, že dochází k nejvýraznějšímu odloučení
matky od dítěte, jelikož se většina lidí snaží od svých rodičů odpoutat hlavně po materiální
stránce. Lidé v tomhle věku mají již vlastní bydlení, zaměstnání a ve většině případů jsou
samoživiteli, a doby, kdy nám maminka chystala svačiny, skončila. Začínáme si hledat
partnery a zakládat rodiny. S maminkou se již nevidíme každý den, ale jen občas přijedeme na
návštěvu. Z naší maminky se pomalu, ale jistě stává babička a i v tomhle období můžeme
pozorovat, jak je role babičky důležitá. Zkušenosti s dětmi jsou k nezaplacení. Postupně si
začínáme rodičů čím dál víc vážit. Život utíká jako voda a my stárneme spolu s naší
maminkou. V téhle chvíli nastává povinnost pro každého z nás a to postarat se o své rodiče ve
stáří, nenechávat je o samotě, protože oni se nám věnovali, jak jen mohli. Nikdy nepochopím
jak je někdo schopen po tom všem, co pro nás naší rodiče udělali, je jen tak zavřít do domovů
důchodců a dělat jako by nic. Tohle je hyenismus! A matka ani otec si tohle nezaslouží..
Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl
a dobře ti bylo na zemi..
(4. křesťanské přikázání)

4.1 Jak působí prostředí, ve kterém vyrůstáme
na vztah mezi námi a matkou
Prostředí, ve kterém vyrůstáme, dle mého názoru ovlivňuje rodinné vztahy zásadně. Ne každý
má to štěstí, že má skvělou matku či rodinu. Já tohle štěstí mám, protože mám rodiče, kteří
pro mě udělají první i to poslední. Na vztah mezi matkou a dítětem bude mít určitý vliv i
sociální zázemí. Velký vliv na to bude určitě mít to, jak sama matka k dítěti přistupuje, je-li
matka alkoholička, nebo drogově závislá, tak dítě určitě nebude mít tu nejideálnější výchovu.
Tohle je podle mého názoru problém spousty mladých lidí, někteří nejsou schopni se odloučit
od diskoték a přátel a neuvědomují si, že je něco důležitějšího než zábava, a to rodina. I proto
můžeme sledovat manželství v délce jednoho roku, ale v tu chvíli si rodiče neuvědomí, že
nejvíce trpí děti.
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5. Vztah mezi otcem a dítětem, jeho vliv na výchovu
V této seminární práci jsem nijak nechtěl odsoudit roli a význam otce, protože i otec je dle
mého názoru nenahraditelnou součásti pro rodinu. Jak se pozice otce v rodině postupem času
měnila, dospěl vývoj až ke vzniku kultu mateřství, který připisoval otcům téměř nulový
význam. Snad mimo zajištění finančních prostředků pro rodinu, byla úloha otce v životě dítěte
považována za nedůležitou a jeho přínos k výchově za nevýznamný. V posledních několika
desetiletích vyšlo najevo několik zásadních skutečností, které vyvrací dřívější představy o
zanedbatelném významu otce pro dítě. Je známo mnoho oblastí, v nichž je otec pro své dítě
velmi důležitý a víme, že jeho účast na výchově a formování osobnosti dítěte je
nenahraditelná. Otec ovlivňuje vznik mnoha charakterových rysů jako je odpovědnost,
empatie, samostatnost, sociabilita a vztah, který má se svými dětmi, předurčuje jejich
uplatnění v jiných mezilidských vztazích, přátelských, pracovních i partnerských. Chlapci
vyrůstající bez otce trpí obtížemi z nedostatku autority a možnosti najít si identifikační vzor.
Dívky si pak z dětství bez otce odnáší nejistotu ve vztazích s muži a sníženou schopnost
navázat a udržet si kvalitní a stabilní partnerský vztah.
Je jasné, že pouhá přítomnost otce v rodině nestačí. Naopak v některých případech může být
ještě škodlivější, než jeho nepřítomnost. To když se otec chová k dětem nežádoucím
způsobem nebo svým vlastním příkladem přispívá spíše k rozvoji negativních vzorců chování.
Já osobně mohu říct, že mám toho nejlepšího otce, který si na mně vždy našel čas, aby mi
něco vysvětlil, čí s čímkoliv pomohl, ale hlavně pro mě byl a nadále zůstane vzorem. Nyní
bych uvedl příklad z osobního života, kdy mi bylo 10 let. Otec musel z finančních důvodů
odjet na 8 měsíců do Německa za prací. Již v mých 10 letech to bylo pro mě neskutečně těžké
období, protože jsem byl zvyklý na jeho přítomnost v naší domácnosti, ale nebyl jsem sám,
kdo to těžce nesl, protože mám 2 sourozence. Už jako 10-letý chlapec jsem vycítil na matce,
jak těžce snáší nepřítomnost otce v naší domácnosti. Bylo to pro mě jedním z
dosavadních nejtěžších období v mém životě.
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V sedmdesátých letech byla oblast porozvodové péče a práce dětských psychologů vůbec,
ovlivňována kultem mateřství již několik desítek let a tento vliv nabýval stále větších rozměrů.
S otci se nepočítalo ani při výzkumech ani při klinické práci s dětskými klienty. V roce 1975
vzešla první iniciativa a kritika stávajícího přístupu od Michaela Lamba, pokračovatele
významného psychoanalytika Johna Bowlbyho. Poté, v průběhu sedmdesátých a osmdesátých
let, se řada vědců začala věnovat výzkumům vlivu otce na život dítěte. Výsledky výzkumů
přinesly potvrzení hypotéz o významu a nezastupitelnosti otce při formování osobnosti dítěte i
nebezpečích, která přináší otcova nepřítomnost.[3]

6. Závěr

V teoretické části jsem se Vám pokusil přiblížit vývoj vztahů mezi matkou a dítětem
v závislosti na věku. Můj záměr spočíval v tom, popsat různé fáze z obou pohledů, a to jak
z pohledu dítěte, tak i z pohledu matky. Také jsem se zmínil o významu otce pro výchovu
dítěte.
Na závěr bych chtěl jen podotknout ještě jednu poznámku. Ať už žijete s oběma rodiči,
matkou či pouze otcem nezapomínejte na to, kdo při Vás vždy stál a kdo za Vámi bude stát i
nadále. Pokusme se to našim rodičům oplácet. Je jedno, jestli to budeme oplácet našimi
úspěchy, z kterých by měli rodiče radost, nebo si jen prostě na ně najdeme čas, protože ani se
nenadějeme a můžeme litovat, že jsme tak neučinili dříve ...

Zdárná rodina je ten nejkrásnější dar Boží.
Já bych ji přirovnala k naladěné lyře:
každá struna jiný tón, a přece vspolku nejčistší souhlas.
(Božena Němcová)[2]
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PRAKTICKÁ ČÁST

1. Cíl výzkumu
Cílem mého výzkumu bylo zjistit to, jak lidé nezávisle na věkové kategorii vnímají svou
matku, jaký k ní mají vztah. Jsou-li závislí na své matce. Velice mně také zajímá, jestli mají
dotázaní větší respekt z matky či otce.

2. Hypotézy
H1 – Domnívám se, že všichni dotazovaní mají ke své matce kladný vztah.
H2 – Myslím si, že matka má na náš život velký vliv.
H3 – Domnívám se, že většina má větší respekt z otce než z matky
H4 – Předpokládám, že většina uvede jako synonymum k matce slovo DOMOV.
3. Výzkumné metody
Pro výzkumnou metodu jsem využil formu internetového dotazníku, který jsem zpracoval (viz
příloha č. 1).
4. Výzkumný soubor
Výzkumu se zúčastnilo 137 respondentů zcela náhodného výběru

5. Interpretace výsledků
a) použité matematické výpočty

- součet odpovědí v dané položce
- procentuální výpočet

b) grafické znázornění výsledků výzkumu pomocí grafu
7

Otázka č. 1 Jak byste ohodnotili svůj vztah k matce ?

Graf č. 1: grafické znázornění otázky č.1

Tuto odpověď jsem očekával, protože snad každý má kladný vztah ke své matce.
124 respondentů (dále již jen: resp.) uvedlo, že má ke své matce kladný vztah.
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Otázka č.2 Kolik času denně trávíte komunikací s matkou?

Graf č. 2: grafické znázornění otázky č.2

V této otázce uvedlo 58 resp. , že se svou matkou tráví více, než 1 hodinu, 50 resp. uvedlo
méně, než hodinu a 29 resp. uvedlo, že se svou matkou tráví denně přibližně 1 hodinu..
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Otázka č.3 Dokážete se bavit s matkou o čemkoliv (láska, škola, zaměstnání) ?

Graf č. 3: grafické znázornění otázky č.3

V této otázce uvedlo 85 resp. uvedlo, že se svou matkou dokáže bavit o čemkoliv. 40 resp.
uvedlo, že spíše ne a jen 12 resp. uvedlo v odpovědi NE.
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Otázka č.4 Je matka Vaším vzorem ?

Graf č. 4: grafické znázornění otázky č.4

V této odpovědi, jsem očekával, že většina resp. bere matku jako vzor, ale jak jsem zjistil,
většina odpověděla tak, že matku považuje za svůj vzor jen v něčem. Jde tedy o respekt i
kritický pohled zároveň.
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Otázka č.5 Když máte problém, komu se nejčastěji svěříte ?

Graf č. 5: grafické znázornění otázky č.5

V této otázce respondenti odpověděli takto: 60 resp. uvedlo ve své odpovědi kamaráda, 50
resp. uvedlo partnera, 24 resp. uvedlo matku a 3 resp. uvedli otce.
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Otázka č.6 Respektuješ názory své matky ?

Graf č. 6: grafické znázornění otázky č.6

V této otázce jsem očekával, že většina respondentů uvede odpověď ano.
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Otázka č.7 Dokáže Vám vaše matka pomoci ?

Graf č. 7: grafické znázornění otázky č.7

V této otázce uvedlo 65 resp., že jim jejich matka dokáže většinou pomoci, odpověď ANO
zvolilo 60 resp. a odpověď NE uvedlo 12 resp.
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Otázka č.8 Cítíte na své matce závislost ?

Graf č. 8: grafické znázornění otázky č.8

V této otázce resp. nejčastěji zvolili odpověď ANO, ale 56 resp. odpovědělo NE. 22 resp.
odpovědělo, že mají na své matce pouze finanční závislost.
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Otázka č.9 Kdo z Vaší rodiny je pro Vás největší autoritou ?

Graf č. 9: grafické znázornění otázky č.9

59 resp. uvedla ve své odpovědi matku jako největší autoritu. 51 resp. uvedlo otce a 27 resp.
uvedlo odpověď- někdo jiný. Tento výsledek mě překvapil.
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Otázka č.10 Když se potřebujete svěřit, koho upřednostňujete?

Graf č. 10: grafické znázornění otázky č.10

Na tomto grafu můžeme vidět, že největší důvěru vkládají resp. Do svých kamarádů a
partnerů.
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Otázka č.11 Žijete doma s rodiči ?

Graf č. 11: grafické znázornění otázky č.11

Tato otázka byla zcela informativní. Téměř 70% respondentů žije doma s rodiči.
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Otázka č.12 Až budete žít v budoucnu samostatně, budete stále využívat rady a pomoci svých
rodičů ?

Graf č. 12: grafické znázornění otázky č.12

Na tuto otázku odpovědělo 77 resp. ANO, 13 resp. Vybralo odpověď: Neumím si to
představit a 5 resp. Odpovědělo NE.
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Otázka č.13 Jsou nějaké rodinné zvyklosti, které byste si chtěli uchovat pro svůj samostatný
život ?

Graf č. 13: grafické znázornění otázky č.13

Z následujícího grafu můžeme vyčíst, že většina resp. By si chtěla své rodinné zvyklosti
zachovat pro samostatný život.
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Otázka č.14 Co si představujete pod pojmem mateřská láska ?

Graf č. 14: grafické znázornění otázky č.14

Tato otázka byla informativní. Položil jsem jí z toho důvodu, že žádná jednotná definice pro
pojem mateřská láska není. I přesto 16 respondentů definovalo pojem jako : Láska matky
k dítěti.
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Otázka č.15 Vyberte nejlepší synonymum pro slovo matka

Graf č. 15: grafické znázornění otázky č.15

V téhle odpovědi jsem se dotazoval respondentů na synonymu, kterým by vystihli slovo
MATKA. Jak můžeme vidět výše, většina respondentů spojilo slovo MATKA
s DOMOVEM..
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6. Závěr
Cílem tohoto výzkumu, bylo zjistit, jak lidé vnímají svou matku či rodinu. Jaký mají pohled
na své rodiče, ve kterých situacích upřednostňují otce a kdy matku. Jaký má vliv matka na
jejich život v mládí, jaký pak i v budoucnosti, když už mají vlastní rodiny.
V následujících řádcích bych chtěl zhodnotit výsledky k mým předem stanoveným
hypotézám.
H-1 : Tato hypotéza se mi potvrdila, protože se domnívám, že snad každý touží mít kladný
vztah se svou matkou a tento kladný vztah i udržovat.
H-2 : I tato hypotéza se potvrdila dle mého očekávání, vždyť matka je při nás od samotného
začátku, takže určitě na nás působí.
H-3 : Tato hypotéza se mi zcela nepotvrdila, jelikož 59 respondentů uvedlo, že je pro ně větší
autoritou matka. 51 respondentů uvedlo ve své odpovědi otce a 27 respondentů uvádí jakou
svou autoritu někoho jiného.
H-4 : Hypotéza se mi opět potvrdila. V téhle otázce jsem zjišťoval, jak lidé vnímají svou
matku a do jakého prostředí ji zařazují. 93 respondentů uvedlo jako synonymum pro slovo
MATKA = DOMOV.

Po vyhodnocení dotazníků jsem měl rozporuplné pocity, část reakcí jsem očekával, část mě
velmi překvapila. Taky mě začaly napadat i další otázky a souvislosti, což mě vedlo k dalšímu
přemýšlení o rodinném životě.
Přesto bych rád zcela na závěr uvedl, že i když neustále slyšíme, jak stojí dnešní
rodiny na chatrném základě, jak v rodinách vládnou vlažné vztahy, jak na sebe nemáme čas a
vzájemnou komunikací trávíme jen nezbytně nutnou dobu, nejsem v těchto otázkách tak
skeptický. I když je současná rodina pravděpodobně jiná než v minulosti, jejím základem je
stále vzájemná láska a úcta a vztah k matce je zásadní mezilidský vztah, který formuje
osobnost každého člověka po celý jeho život.
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8. Přílohy

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku na téma Láska mezi matkou a dítětem. Dotazník je
poměrně krátký a zabere Vám jen pár minut. Dotazník je anonymní. Výsledky tohoto dotazníku budou
použity v mé seminární práci.
Předem děkuji za vyplnění a Váš čas.

Dotazník
1. Jak byste ohodnotili svůj vztah k matce ?
Kladný
Záporný
Lhostejný

2. Kolik času denně trávite komunikaci s matkou?
Méně než hodinu
1 hodinu
Více než 1 hodinu
povinná otázka

3. Dokážete se bavit se svou matkou o čemkoliv (láska, škola,zaměstnání) ?
Ano určitě.
Spíše ne
Ne

4. Je matka Vaším vzorem ?
Ano
Jen v něčem
Ne

5. Když máte problém, komu se nejčastěji svěříte ?
Matka
Otec
Partner
Kamarád

6. Respektuješ názory své matky?
Ano
Jen když musím
Ne

7. Dokáže Vám vaše matka pomoci?
Ano
Většinou ano
Ne

8. Cítite na své matce závislost?
Ano
Jen finanční
Ne

9. Kdo z Vaší rodiny je pro Vás největší autoritou?
Matka
Otec
Někdo jiný

10. Když se potřebujete svěřit, koho upřednostňujete?
Matku
Otce
Partnera
Kamaráda

11. Žijete doma s rodiči ?
Ano
Ne

12. Až budete žít v budoucnu samostatně, budete stále využívat rady a pomoci svých
rodičů ?
Ano
Neumím si to představit
Ne

13. Jsou nějaké Vaše rodinné zvyklosti, které byste si chtěli uchovat pro svůj samostatný
život ?
Ano
Ne
Ano, ale v jiné podobě

14. Co si představujete pod pojmem mateřská láska ?
15. Vyberte nejlepší synonymum pro slovo matka.
Přítel
Láska
Štěstí
Domov

