
 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU SPECIFICKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2013 – 

ZAKÁZKA Č. SV z.2123, pr.01280, č.1210. 

 

Název projektu:  Důležitost emocionální funkce rodiny při utváření přátelských a 

partnerských vztahů v dospělosti 

 

A) Specifikace řešitelského týmu 

Odpovědný řešitel: Mgr. Barbora Líšková, PhD. 

Studenti magisterského studia na PdF UHK: 

Bc. Markéta Machová, IČ 31634, č. ú. 154548837/0600 

 

B) Celková částka dotace: 38 620 Kč 

 

C) Stručný popis řešení projektu: 

 

 Emocionální funkce je nepochybně jednou z nejdůležitějších funkcí v rodině. Jejím 

hlavním úkolem je poskytování citového zázemí, pocitu bezpečí a jistoty všem členům 

rodiny. To jak kvalitně je rodina schopna plnit tuto funkci, má vliv na projevy lásky a 

přátelství v dětství, v období dospívaní a později také v dospělosti.  Nedostatek této funkce již 

nikdy nelze zcela nahradit, nebo jakýmkoliv způsobem kompenzovat. To jak nás rodiče 

vychovávali, má vliv na naše chování v přátelských a zejména v partnerských vztazích. 

Projekt výzkumu má za úkol zjistit, jak vnímají mladí dospělí lidé svou dřívější výchovu v 

rodině a jak jsou na tom v současnosti se schopností navazovat přátelské a partnerské vztahy a 

jak k nim přistupují. 

Cíl, metody výzkumu a hypotézy 

 Výzkum byl realizován v roce 2013, v měsících květen-listopad. Předpokládali jsme, 

že výchova založená na kladném emocionálním vztahu pozitivně ovlivní kvalitu vztahů 

respondentů. Ve výzkumu jsme použili Dotazník emocionální funkce a socializace jedince 

vlastní provenience. Dotazník jsme koncipovali jako vícesložkový dotazník, kde součástí 

byly: 

 



1. Informace o respondentovi (věk, pohlaví, rodinná situace apod.) 

2. Emocionální funkce rodiny (3 kategorie: akceptace, láska a důvěra, pocit bezpečí) 18 

otázek, 6 otázek pro každou kategorii 

3. Socializace a vztahy respondenta (3 kategorie: akceptace, láska a důvěra, spolehlivost 

a vyrovnanost) 18 otázek, 6 otázek pro každou kategorii. 

 K otázkám byla použitá metoda odpovědí pomocí Likertovy škály (vždy, často, občas, 

nikdy). Druhá součást dotazníku (emocionální funkce rodiny) byla členěna na otázky, ve 

kterých respondenti hodnotili zvlášť výchovu matky a otce. Ve třetí části zase zvlášť 

partnerské a přátelské vztahy. K tvorbě vlastního dotazníku jsme přistoupili především z toho 

důvodu, že pokud nám je známo, v našich končinách nebyl dosud podobný dotazník vytvořen. 

Jak jsme již zmínili, výzkum si kladl za cíl zjistit vliv emocionální funkce v rodině na kvalitu 

přátelských a partnerských vztahů mladých dospělých.   

Dílčí cíle: 

 Zjistit jak vnímají plnění emocionální funkce ze strany svých rodičů (zvlášť matky a 

zvlášť otce) mladí dospělí lidé. 

 Zjistit, jak velký vliv má plnění emocionální funkce v rodině na kvalitu partnerských a 

přátelských vztahů v rané dospělosti. 

 Zjistit, zda existují rozdíly v kvalitě přátelských a partnerských vztahů v závislosti od 

emocionální výchovy v primární rodině. 

Na základě cílů jsme stanovily tyto hypotézy: 

H1: Předpokládáme, že respondenti budou pozitivněji hodnotit emoční výchovu matky než 

otce. 

H2: Předpokládáme, že lepší zabezpečování emocionální funkce rodiny má za následek 

kvalitnější socializaci jedince. 

H3: Předpokládáme, že emocionální výchovu negativně ovlivňuje nepřítomnost jednoho 

rodiče (rozvod, odloučení, smrt). 

Výzkumný soubor 

 Výzkumný soubor tvořilo 202 respondentů, z toho 62 (30,7%) ve věku od 18 do 24 let, 

87 (43,1%) ve věku od 25 do 30 let a 53 (26,2%) ve věku od 31 do 35 let. Ve výzkumném 

vzorku převládaly ženy 120 (59,4%) nad muži 82 (40,6%). Z našich výsledků vyplynulo, že 

emoční funkce matky je sice z pohledu lásky a důvěry větší, nicméně z pohledu pocitu 

bezpečí je do popředí kladena výchova otce. Můžeme konstatovat, že úplnost rodiny nemá, 

podle naších výsledků vliv na kvalitu emocionální funkce a ani na následnou socializaci 

jedince.  Naše zjištění sice naznačují souvislost mezi emocionální funkcí rodiny a následnou 



socializací jedince, ale z hlediska našich výsledků jde skutečně jenom o náznak, který je nutné 

potvrdit dalším a důkladnějším zkoumáním. Náš výzkum byl svým způsobem jedinečný v 

hledání souvislostí mezi emoční výchovou v rodině a utvářením přátelských a partnerských 

vztahů mladých dospělých lidí.   

 

D) Splnění kontrolovatelných výsledků řešení: 

 

1) Elektronická konference a zveřejnění příspěvku ve Sborníku příspěvků Mezinárodní 

Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013. Hradec 

Králové: MAGNANIMITAS. 4. vyd. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, ETTN 042-13-

13025-12-6. Název příspěvku Machová, M., Líšková, B.  EMOTIONAL UPBRINGING IN A 

FAMILY AND AMITY OF YOUNG ADULTS. 

 

2) Plánované publikování článku v časopise Studia Psychologica. Název příspěvku:  

Machová, M., Líšková, B. THE IMPORTANCE OF A FAMILY EMOTIONAL FUNCTION 

IN THE PROCESS OF MAKING FRIENDSHIPS AND PARTNERSHIPS IN 

ADULTHOOD 

 

3. Plánované publikování dvou článků v českém jazyce v následovných časopisech:  

Sociológia, Vychovatel, Rodinný život atd. Názvy příspěvků: MACHOVÁ, M., LÍŠKOVÁ, 

B. Emocionální výchova v rodině a přátelské vztahy mladých dospělých a MACHOVÁ, M., 

LÍŠKOVÁ, B. Důležitost emocionální funkce rodiny při utváření přátelských a partnerských 

vztahů v dospělosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E) Přehled realizovaných výdajů: 

 

 Plánováno Výdaje Přesahy oproti 

plánu 

1. Stipendia 10 000 10 000 0 

Bc. Machová 5 000 10 000 + 5 000 

Bc. Povolná 5 000 0 - 5 000 

2. Odměny 5 000 4 958 - 42 

Líšková 5 000 4 958 - 42 

3. Materiálové 

náklady 

16 020 16  067 + 47 

Odborná literatura 6 000 4 269 - 1731 

Kancelářské potřeby 

(pera, propisky, 

tužky, zvýrazňovače, 

rychlovazače, bloky, 

krabice) 

3 000 3 510 + 510 

Tonery 4 020 4 024 + 4 

Papír 3 000 4 264 + 1264 

4. Další náklady 1 600 1 600 0 

Konferenční poplatek 1 600 1 600 0 

5. Služby 6 000 6 000 0 

Překlad 5 000 6 000 + 1 000 

Poster 1 000 0 - 1 000 

Celkem 38 620 38 625 + 5 

 

 

Původně přidělená výše dotace činila 22 000,- Kč. V dubnu 2013 byla dotace navýšena ještě o 

15 000,- Kč na částku 37 000,- Kč a v září 2013 o částku 1620, - Kč. Konečná výška dotace 

tedy činila celkem 38 620, - Kč.  

 

 



Přílohy: 

 

Články: 

Machová, M., Líšková, B.  EMOTIONAL UPBRINGING IN A FAMILY AND AMITY OF 

YOUNG ADULTS. 

Machová, M., Líšková, B. THE IMPORTANCE OF A FAMILY EMOTIONAL FUNCTION 

IN THE PROCESS OF MAKING FRIENDSHIPS AND PARTNERSHIPS IN 

ADULTHOOD. 

MACHOVÁ, M., LÍŠKOVÁ, B. Emocionální výchova v rodině a přátelské vztahy mladých 

dospělých.  

MACHOVÁ, M., LÍŠKOVÁ, B. Důležitost emocionální funkce rodiny při utváření 

přátelských a partnerských vztahů v dospělosti. 

 

Faktury 

Výsledovka z ekonomického informačního systému Magion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 12. 2013                                                                       Mgr. Barbora Líšková, Ph.D. 


