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Abstrakt: 

Tento příspěvek se zabývá pohledem adolescentů na situaci, kdy rodina tráví část volného času 

s romantickým partnerem adolescenta, „začleňuje“ jej tedy do svého běžného života nebo některých 

rodinných aktivit. Jedná se o jev, který souvisí s proměnami rodinného života od minulého století 

do současnosti. Kvalitativní deskriptivní, explorativní výzkum popisuje adolescenty vnímané 

charakteristiky sledované situace. Z výsledků vyplývá, že motivy k „začleňování“ romantického 

partnera do rodiny mohou vycházet z vlastností vztahu s romantickým partnerem (zejména délky 

trvání) a vztahu k rodičům. Respondenti uváděli také motivy napomáhající homeostázi systému. Ve 

zkoumané situaci se dále uplatňují motivy pragmatické a motivy vycházející z celospolečenských 

proměn rodinného soužití. Homeostatickými a pragmatickými motivy zkoumaná situace částečně 

připomíná jev zvaný „mamahotel“.  
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1 Úvod 

V posledních letech zažívá oblast milostných zkušeností adolescentů „explozi zájmu“ vývojových 

psychologů (Engels, Kerr, Stattin, 2007, s.1), zřejmě proto, že rané partnerské vztahy adolescentů 

byly dříve výzkumně opomíjeny (Furman, Brown, Feiring, 1999), a také proto, že pro mnoho 

adolescentů neexistuje větší zdroj štěstí i zklamání (Berscheid & Reis cit. dle Laursen, Mooney, 

2007). Lacinová a Michalčáková (2006) upozorňují, že v češtině zkoumání raných partnerských 

vztahů čelí terminologickým nedostatkům. Autorky volí pojem romantický vztah (z angl. romantic 

relationship) pro označení raného partnerského vztahu, který už není ohrožován velkou fluktuací a 

je typický určitou stálostí. Takto jej používáme i v tomto příspěvku.  

Velké interindividuální rozdíly v romantickém životě adolescentů představují pro výzkumníky 

v současné době spíše než obtíž, klíč k pochopení těchto vztahů a jejich role v průběhu života 

jedince. Pro porozumění romantickým vztahům je důležitá znalost jak rodinného prostředí 

adolescenta, tak znalost jeho přátel a vrstevníků, protože tyto vztahy se navzájem se vztahy 

romantickými ovlivňují (Laursen, Mooney, 2007). 

Tato práce se zabývá pohledem adolescentů na situaci, kdy rodina sdílí část svého volného času 

s romantickým partnerem svého potomka. Sledovaná situace vzniká díky celospolečenským 

změnám v uspořádání rodinného soužití a sexuálního života v euroamerické kultuře od začátku 

dvacátého století do současnosti (viz např. Možný (2002)). Zkoumanou situaci označujeme krátce 

jako „začleňování“ romantického partnera do rodiny a budeme jej v textu dále definovat. 
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2 Teoretická část 

Romantické vztahy v současnosti bývají označovány jako „punc adolescence“ (hallmark of 

adolescence) (Collins, Sroufe, 1999, s.125). Ti adolescenti, kteří začínají s romantickými vztahy 

později nebo dříve než většina, vykazují více psychosociálních obtíží (Bouchey, Furman, 2003; 

Laursen, Mooney, 2007). Allen a Landová (1999) uvádějí, že romantické vztahy vznikají jako 

důsledek zrání člověka – adolescentova orientace na autonomii a aktivace sexuálních potřeb zesilují 

intenzitu navázaných vztahů s vrstevníky, emocí a sdílených zájmů a facilitují i postupné 

přesunování citové vazby (attachment) (Ainsworth; Hazan & Shaver; Shaver et. al. cit dle Allen, 

Land, 1999). 

Romantický partner adolescenta se stává „součástí“ rodiny z pohledu této práce tak, že se zapojuje 

do rodinných aktivit adolescenta nebo u rodiny adolescenta přespává. Rodiče a romantický pár tráví 

společně volný čas. Romantický partner v těchto případech není opravdovou součástí rodiny, spíše 

se jedná o jeho participaci na některých rodinných aktivitách nebo běžném životě rodiny.  

Můžeme uvažovat tak, že adolescent romantickým vztahem jakoby z rodiny „odchází“, postupně 

přesouvá naplňování vazbových potřeb. Zároveň je ale stále anebo znovu do rodiny ve své 

autonomnější a dospělejší situaci (jako osoba, která má romantický vztah) začleňován. Spolu 

s adolescentem je „začleňován“ i jeho romantický partner, který se, v jiných případech, může spíše 

podílet na odpoutávání adolescenta z rodiny. Explorace prostředí, která má souvislost s typem 

reprezentace citové vazby (Becker-Stoll & Fremmer-Bombik; Allen et al. cit. dle Allen, Land, 

1999), může být u adolescenta v popisované situaci omezenější, protože adolescent i jeho 

romantický partner se zdržují s rodiči a nedochází tak k separaci a autonomii, což by mohlo 

hypoteticky vypovídat o větší míře nejistoty v mentální reprezentaci citové vazby adolescenta.  

Rodičovská podpora romantických vztahů byla občas zkoumána v osmdesátých a sedmdesátých 

letech (Lewis; Parks et. al.; Spracher cit. dle Kan, McHale, Crouter, 2008), ale výsledky podobných 

výzkumů nejsou konzistentní (Kan, McHale, Crouter, 2008). Kanová, McHaleová a Crouterová 

(2008) mluví v tomto případě o pozitivní angažovanosti (positive involvement) rodičů 

v romantickém vztahu adolescenta. Pozitivní angažovanost rodičů v romantickém vztahu 

adolescenta koreluje vysoce s romantickou intimitou zažívanou v romantickém vztahu v 18 letech 

adolescenta. 

Touha udělat něco dospělého může být reakcí na distanci mezi sociální a biologickou zralostí 

(maturity gap), ve které se adolescent ocitá, a je adolescentům vlastní (Moffitt, 1993). Diamondová, 

Savin-Williams a Dubé (1999) říkají, že pomocí romantického vztahu může adolescent 

komunikovat s vrstevníky svou zralost (maturity). Tím může zvyšovat svou sociální atraktivitu 

(Moffitt, 1993). I v situaci, kterou popisuje tento příspěvek, by se hypoteticky mohlo stávat, že 

adolescent touží přidat více závazku do svého romantického vztahu, a tím dosáhnout „dospělého 

chování“ a jeho výhod uplatňovaných ve vztahu k vrstevníkům. Rodiče navíc mohou adolescenta 

vidět jako zralejšího, pokud má stabilní, dlouhodobější vztah a mohou rozšířit privilegia a svobody, 

které svému potomkovi poskytují (Dowdy, Kliewer, 1998; Diamond, Savin-Williams a Dubé,1999).  

Otevřenost adolescenta vůči rodičům má souvislost s nižší mírou rizikového chování (Kerr, Stattin, 

2000; Finkenauer et. al., 2002; Allen, Land, 1999). Osobní znalost partnera může (i nemusí), 

napomoci otevřenější komunikaci rodičů s adolescentem. Rodiče díky ní mohou mít alespoň větší 

povědomí o tom, kolik času adolescent se svým partnerem tráví, jak romantičtí partneři komunikují 

apod.  

O reakcích rodičů na romantický vztah adolescenta a jejich souvislostech není zatím dostatečné 

množství literatury. Pozitivní angažovanost rodičů ve vztazích adolescenta (positive involvement), 

která je tématem tohoto příspěvku ve formě „začleňování“ romantického partnera adolescenta do 
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rodinného života, zatím byla zmapována nemnohými vědeckými studiemi (Kan, McHale, Crouter, 

2008), a proto se jeví jako vhodné ji explorovat kvalitativním výzkumem.  

3 Výzkum 

3.1 Cíl výzkumu 

Cílem práce je popsat situaci „začleňování“ romantického partnera do rodiny z pohledu 

adolescentů. Deskriptivní výzkum, jak uvádějí Lacinová a Michalčáková (2006), je jednou 

z možností, jak se na nepříliš prozkoumanou oblast milostných vztahů adolescentů zaměřit. 

Specificky si klademe za cíl: popsat adolescenty vnímané charakteristiky situace, motivy 

k začleňování romantického partnera do rodiny a vnímané nevýhody „soužití“ členů rodiny 

s romantickým partnerem adolescenta.  

3.2 Metoda, vzorek 

Jedná se o kvalitativní výzkum deskriptivně explorační. Byl proveden pomocí dvou studií. Ve 

Studii I tvořilo vzorek 27 studentů gymnázia, 5 chlapců a 22 dívek ve věku 18 let, kteří byli vybráni 

záměrným výběrem přes instituce. Respondenti byli rozděleni do 3 ohniskových skupin. Metoda 

ohniskových skupin byla ověřena předvýzkumem na zahraniční stáži ve Švédsku a osvědčila se. 

Ve Studii II tvořilo vzorek 6 adolescentů, kteří výzkumnou situaci zažívají. Jednalo se o 4 dívky a 2 

chlapce ve věku od 17 do 21 let. Byla použita metoda záměrného výběru a záměrného výběru přes 

instituce (vytipováním vhodných respondentů z ohniskových skupin). Studie II byla realizována 

prostřednictvím polostrukturovaných interview. 

Přepsané rozhovory byly analyzovány pomocí programu Atlas.ti, a to metodou vytváření trsů a 

vyhledávání vztahů (Miovský, 2006). 

3.3 Výzkumná otázka 

Výzkumné otázky zní: 

Studie I: 1. Jaké mají adolescenti názory a postoje k „začleňování“ romantického partnera do 

rodiny?   

Studie II: 1. Jak vnímají jednotliví adolescenti, kteří zažívají začleňování romantického partnera 

do rodiny, tuto situaci?  

Pro obě studie dále dvě dílčí podotázky: 

2. Jaké uvádí motivy k takovému chování? 

3. Jaké vnímají nevýhody této situace? 

 

4 Výsledky 

4.1 Studie I 

Adolescenti hovořili o zkoumané situaci poměrně otevřeně, v každé skupince se objevili alespoň tři 

lidé, kteří situaci nějakým způsobem zažili nebo zažívali, a další respondenti se zapojovali a 

hovořili o svých zkušenostech, postojích a názorech.  
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4.1.1 Postoje a názory 

 

Obr. 1 Postoje a názory k „začleňování“ romantického partnera do rodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Autonomie doma 

Romantický partner, podle adolescentů, tráví spíše čas u adolescenta doma, má-li tam adolescent 

možnost mít své vlastní soukromí, do kterého rodiče tolik nezasahují. Autonomií pojmenovávám 

kategorii, do které patří jak tvoření (respektování) určitých psychologických (sociálních) hranic, 

které vymezují roli přítele v rodině, tak i fyzický prostor domova adolescenta. Hranici mohou 

adolescenti nebo rodiče respektovat, vytvářet a také narušovat. Nerespektování této hranice potom 

může podle některých vést k negativním zkušenostem. Jsou ale adolescenti, kteří nevyjadřují 

potřebu nebo touží hranici smývat. Jiní rodiče mohou tuto hranici aktivně budovat jako jakousi 

sebeobranu vůči pravděpodobné nebo faktické nestálosti romantických partnerství v adolescenci.  

 

o Fyzický prostor pro soukromí –  „Pokojíček“ 

 

Vlastní pokoj, neboli „pokojíček“, kde adolescent může být se svým romantickým partnerem, zdá 

se, že představuje téměř podmínku k tomu, aby romantický partner trávil čas u adolescenta doma. 

Adolescenti, kteří nemají vlastní pokoj, se o situaci vyjadřovali jako o limitující jejich pobyt s 

romantickým partnerem. Pokud u nich partner čas tráví, necítí se v situaci příjemně.  

Pokojíček je velmi pravděpodobně také prostor pro získávání sexuální zkušeností, ačkoliv 

v rozhovoru jsme se přímo na sexualitu nedotazovaly. Domnívám se tak z nepřímých výpovědí, 

z povahy romantických vztahů a obecně ze současných postojů mladých lidí k sexualitě. 

Někteří adolescenti sdělovali, že pokud rodiče pobyt romantického partnera doma 

nepodporují/netolerují, pro pozvání romantického partnera využívají někdy situace, kdy rodiče 

doma nejsou.  

 

b) Závazek v romantickém  vztahu a v situaci „začleňování“ do rodiny 

Závazek v rámci romantického partnerství bývá pravděpodobně o něco vyšší, když už se adolescent 

rozhodne představit svého romantického partnera doma. Jak moc je ale závazek k romantickému 

partnerovi velký, je individuální. 

 

 

 

 

 

Postoje a názory 

Autonomie doma Závazek  

Hranice 

„Pokojíček“ 
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4.1.2 Motivy k začleňování do rodiny 

 
Obr. 2 Motivy k „začleňování“ romantického partnera do rodiny 

 

 

 

 

a)   Celospolečenské proměny 

Někteří adolescenti reflektují celospolečenské proměny, které vedou k „začleňování“ romantického 

partnera do rodiny.  

 

b)   Pragmatičnost 

 

o Komfortní prostor pro trávení společného času  

 

Tato kategorie souvisí s kategorií „pokojíček“. Adolescent má svůj prostor, kde může 

i s romantickým partnerem trávit čas, a přitom se vlastně pohybuje v prostoru, kde jsou i jeho 

rodiče. Jako motiv uvádí někteří adolescenti i určitou komfortnost, která vychází z toho, že péče o 

jídlo a dům je rodiči zajištěná a oni mají pro sebe svůj pokoj. Tento jev asociuje paralelu s pojmem 

„mamahotel“. Motivem, který spadá do pragmatičnosti, může být také vzdálenost, která 

neumožňuje partnerům vídat se denně po odpoledních, a romantický partner tedy tráví například 

víkend u rodiny adolescenta. 

 

o Více možností být s partnerem díky důvěře/znalosti rodičů 

 

Někteří adolescenti uváděli, že tím, že rodiče poznají jejich romantického partnera, nechají je rodiče 

spíše a svobodněji trávit s ním čas. Umožněním kontroly rodičům vlastně adolescent získá větší 

svobodu pro trávení času na romantických schůzkách.  

 

c) Vztah s partnerem 

Zejména dlouhodobost vztahu uváděli adolescenti jako motiv k seznámení partnera s rodičem. 

Zároveň ale nemusí nutně prožívat větší závazek ve vztahu. 

 

d) Vztah s rodiči 

Adolescenti uvádějí, že na „začleňování“ romantického partnera má vliv kvalita vztahu s rodičem.  

 

 

 Motivy 

„začleňování“ 

Celospolečenské 

proměny 

Pragmatičnost Vztah s partnerem 

 
Vztah s rodiči 

Dlouhodobost vztahu 

 

Komfortní prostor  

k trávení času 

Více autonomie díky 

důvěře rodičů 

Soulad 

Umožnění kontroly 

rodičům 
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Někteří adolescenti vyjadřují jako motiv:  

 

 Soulad: Jedná se vlastně o přání, aby si rodiče i s romantickým partnerem rozuměli a tvořili 

spolu harmonický celek. 

 Umožnění kontroly rodičům, sblížení s rodiči: Do této kategorie spadají motivy, které 

souvisí i s pragmatickým motivem získání větší autonomie v rámci trávení času s partnerem, 

přesto jde také o způsob tvoření vztahu s rodičem. 

 

4.1.3 Nevýhody „začleňování“ do rodiny 

Někteří adolescenti uváděli jako nevýhodu vstupy rodičů do adolescenty vnímaného vlastního 

soukromí, kdy rodiče vědí příliš mnoho o jejich vztahu nebo partnerovi. O nevýhodě z pohledu 

adolescenta se také dá hovořit v případě, když adolescent mluví o snahách rodičů zasáhnout nějak 

do potomkova zvládání sexuality v romantickém vztahu, respektive vyvarování se rizik sexuálního 

života.  

Někteří hovořili o situaci, kterou nazýváme obrácení preferencí u rodiče, kdy rodič začne 

vyjadřovat více podpory a přijetí romantickému partnerovi než svému dítěti. Jako nepříjemnou 

hodnotí adolescenti situaci, když se romantický partner rodičům nelíbí a psychickou nepohodu 

z této situace plynoucí.  
 

4.2 Studie II 

4.2.1 Vnímané charakteristiky situace 

a) Postavení „začleňovaného“ romantického partnera 

Některé rodiny adolescentů cíleně mezi sebou a romantickým partnerem zmenšují nebo zeslabují 

hranici. Pobyt romantického partnera u adolescenta doma může připomínat návštěvu blízkého 

příbuzného. U jiných rodin hranice zůstává pevnější.  

 

b)   Charakteristiky romantického vztahu  

 

o Závazek  

Respondenti se často explicitně distancovali od střídání partnerů a dlouhodobosti svého 

romantického vztahu si cenili, a to i z důvodu názoru druhých. Někteří adolescenti zmiňovali, že 

zároveň ví o realistickém pohledu na trvanlivost adolescentních lásek a někdo uváděl nevýhodnost 

udržování raného vztahu kvůli riziku pozdějšího rozvodu.  

 

o Sebeotvírání 

Výrazným rysem sledovaných romantických vztahů se jeví sebeotvírání. K sebeotvírání 

volili často romantického partnera spíše než rodiče nebo přátele. I když někteří mluvili o tom, že si 

své problémy nejraději řeší sami, přesto o problémech romantickému partnerovi alespoň řeknou. 

 

c)   Adolescenty vnímané postoje rodičů  
 

o Pravidla pro setkávání s romantickým partnerem 

Někteří adolescenti uvádí, že při plánování rodinných záležitostí má přednost romantický 

zájem proti jiným rodinným plánům. Někteří mají stanovená domácí pravidla pro návštěvu 

romantického partnera, například jsou osvobození od domácích prací, pokud mají „návštěvu“, ale 
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musí si povinnosti napracovat jindy. Jiní rodiče žádná pravidla nestanovují a nechávají na 

rozhodnutí adolescentů samotných. 

Na rodinné události bývá někdy zván romantický partner automaticky. Společné stravování rodiny 

je přítomností partnera ovlivněno. V některých rodinách se pro romantického partnera speciálně 

vaří.  

 

o Vnímané postoje rodičů k sexualitě 

Respondenti nevnímají ze strany rodičů restrikce v oblasti sexuality. U některých rodičů se 

jedná spíše o určitý zájem o to, aby adolescenti používali antikoncepci. Někteří adolescenti naopak 

uváděli, že s nimi rodiče o sexu ani antikoncepci doma nemluví, i když by o to adolescent stál. Jiní 

například uváděli, že by s nimi rodiče mluvit chtěli, ale že si to nepřejí oni.  

 

4.2.2 Motivy k „začleňování“ do rodiny 

Obr. 3 Motivy k „začleňování“ do rodiny 

 

 
 

a)   Normalita 

Někteří respondenti uváděli, že jim situace přijde „normální“. Celospolečenské proměny adolescent 

nezmiňuje a soudobé normy mu přijdou samozřejmé. Začleňování romantického partnera do rodiny 

vnímá jako spíše běžné a nevidí důvod se nad ním více pozastavovat. 

 

b)   Pragmatičnost 

 

o Vzdálenost mezi bydlišti partnerů 

Někteří jako důvod k začleňování uváděli vzdálenost mezi bydlišti partnerů. Proto, aby 

spolu mohli strávit více času, jim „nezbývá jiná možnost“.  

 

o Pohodlí domova, péče rodičů, finanční zajištění a omezené možnosti adolescentů 

Rodiče také mohou z obav, kde by spolu trávili adolescenti čas, nabídnout raději 

pohostinství vlastního domova, což adolescenti využijí. Někteří z adolescentů zmiňovali oblast 

stravování jako příjemnou součást žití s rodiči. I zde se znovu nabízí  určitá paralela k pojmu 

„mamahotel“ (Kramulová, 2008). Někteří adolescenti říkají, že by si přáli mít s partnerem vlastní 

bydlení, z důvodu finančních a z důvodu nároků vzdělávání ale nemohou.  

Motivy k „začleňování“ 

Normalita Pragmatičnost Homeostatické motivy 

Kompenzace toho, co doma 

chybělo 

Reakce na předchozí zklamání 

z r. vztahu 

Pozitivní změna rodinné 

dynamiky 

Intimita - sebeotvírání se romant. 

partnerovi 

 

Vzdálenost bydliště romant. 
partnera 

 

Komfort a omezené možnosti 

adolescentů   



Psychologické dny: Já & my a oni 
Rodiče a děti 

 

 

8 

 

c)   Homeostatické motivy 

 

o Kompenzace toho, co ve vlastní rodině chybělo 

Někteří respondenti mluvili výslovně o motivu kompenzace např. „rodinné pohody“. 

Protože adolescent není sociálně ani ekonomicky samostatný a ani jinak zralý na odchod z rodiny, 

je možné, že intimita, kterou s partnerem zažívá prostřednictvím sebeotvírání a zároveň potřeba 

setrvávat s rodiči, jej vede k vytváření situace začleňování romantického partnera do rodiny. Tento 

motiv pojmenovávám intimita – sebeotvíraní se partnerovi.  

 

o Pozitivní změna rodinné dynamiky 

Nový společník vnáší do rodiny adolescenta nové kvality společně tráveného času. 

Adolescenti někdy uvádí jako možný motiv k začleňování romantického partnera společnou legraci, 

kterou spolu s romantickým partnerem a rodinou adolescenti zažívají. Komunikace v rodině se také 

může díky romantickému partnerovi pozměnit, protože před návštěvou se některé věci neříkají a 

některé emoce neprojevují.  

 

o Reakce na předchozí zklamání z romantického vztahu adolescenta  

Také se může jednat o reakci adolescenta (i rodičů) na zklamání z předchozího 

romantického vztahu, případně na rodičovské nesympatie k předchozímu partnerovi.  

4.2.3 Nevýhody začleňováni do rodiny 

a) Související s autonomií 

 

o Dělení se o pozornost romantického partnera s rodinou 

o Strukturování času rodiči 

 

b) Homeostatické  

Adolescent se stává součástí rodinné dynamiky, a tím pádem také sdílí starosti rodiny toho 

druhého. Adolescenti nehovořili explicitně o této situaci jako o nevýhodě, chápali ji 

pravděpodobně jako nedílnou součást svého romantického vztahu – v tom smyslu, že vztah přináší 

nejen radosti, ale i starosti. Přesto ji jako nevýhodu situace uvádíme, protože adolescenti někdy 

některé větší nebo menší starosti rodiny toho druhého uváděli. 

5 Diskuse 

Tento příspěvek představuje prvotní exploraci tématu, proto práce se nezabývá genderovými rozdíly 

ve sledovaných mezilidských vztazích. Motivy, které práce uvádí, jsou motivy adolescentem 

reflektované a  také zveřejňované během krátkého rozhovoru. Adolescentova reflexe hlubších 

souvislostí mezilidských vztahů se teprve utváří (Macek, 2003), proto některé souvislosti nemusí 

být dostupné jeho vědomí. K podrobnější analýze chybí v datech hlubší souvislosti s osobní historií 

adolescenta a s jeho sebehodnocením, vnímáním vztahů s rodiči, sourozenci, vrstevníky a 

romantickým partnerem. 

 

Studie I 

Pokud se podíváme na nalezené motivy k začleňování adolescenta do rodiny, zjistíme, že kromě 

celospolečenských proměn se téměř všechny ostatní motivy týkají jakéhosi setrvávání v blízkých 

vztazích, případně až snížené explorace prostředí, která může souviset s nejistou reprezentací citové 

vazby (Allen et. al. cit. dle Allen, Land, 1999). Tento jev by také mohl vést k předčasnému 
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uzavírání identity (Marcia cit. dle Macek, 2003), protože adolescent zůstává u rodičů a navíc se 

dlouhodobě váže k romantickému partnerovi. 

Kerrová a Stattin (2000) zdůrazňují důležitost sebeotvírání i třeba společného trávení volného času 

adolescenta a rodiče jako prevenci antisociálního chování. Zároveň ovšem rizikové chování 

představuje určitou exploraci, a jak říkají Moffitová (1993) a Širůček et al. (2007), představuje 

určité normativní přechodové chování, které nemusí být chápáno nutně negativně. Bylo by zajímavé 

prozkoumat blíže situaci v případech „obrácení preferencí u rodiče“.  

 

Studie II 

V motivech k začleňování romantického partnera do rodiny se na rozdíl od ohniskových skupin 

neobjevují popisy druhu vztahu, protože adolescenti tyto vztahy žijí a jejich situace jim připadá 

spíše samozřejmá.  

U sledovaného vzorku nebylo sebeotvírání se rodičům, které zdůrazňují Kerrová a Stattin (2000), 

výrazné, adolescenti se mnohem spíše otevírají romantickým partnerům. Sdílení osobních informací 

s romantickým partnerem odpovídá zjištěním Kanové, McHaleové a Crouterové (2008) o vysoké 

míře intimity v romantických vztazích, které rodiče adolescenta podporují. Hartup a Laursen (cit. 

dle Collins, Laursen, 2004) i Štefánková (2005) konstatují, že ve výchově adolescenta je důležité 

zejména zvýšit počet společných rozhovorů, kterými se předávají informace a  vyjadřují emoce. To 

může být pro některé rodiče obtížné. Proto může být pro adolescenty snazší komunikovat s blízkým 

vrstevníkem – romantickým partnerem.  

Intimita je zároveň vývojový úkol, který by se měl uplatňovat podle Eriksona (1999) až po dosažení 

identity, alespoň u chlapců. U dívek se podle Gilliganové (2001) intimita může rozvíjet před 

identitou. Podporou partnerství rodiče zřejmě podporují spíše intimitu, rozvoj identity může být 

situací zkomplikován. Adolescent například nemusí dobře vnímat hranice mezi sebou a 

romantickým partnerem nebo sebou a rodinou, jeho sebereflexe a sebepojetí může být chudší kvůli 

jeho orientaci na mezilidské vztahy. 

Adolescenti často oceňují dlouhodobost vztahu a věrnost. Respondenti ze Studie II neměli 

rozvedené rodiče a ač pravděpodobně i v rozvedených rodinách sledovaná situace vzniká, přesto se 

zde možná v obou generacích uplatňuje ve vztazích větší závazek. Velký závazek v adolescenci 

může vést k předčasnému uzavření identity (Marcia cit. dle Macek, 2003). Protože adolescenti 

obecně oceňují sociálně zralé chování (Moffit, 1993), je možné, že ve sledované situaci zvyšování 

závazku a setrvávání v dlouhodobém vztahu představuje právě druh atraktivního „dospělého 

chování“.  

K pragmatickým důvodům začleňování romantického partnera do rodiny se mi asociovala paralela 

k tzv. „mamahotelu“. Rodiče v této situaci zajišťují péči z důvodů, které se zdají objektivní, např. 

ekonomičtější, vývoj členů rodiny však stagnuje (Kramulová, 2008). L. Trapková (cit. 

dle Kramulová, 2008) k tématu „mamahotelů“ říká, že se jedná o symptom problematické separace 

dítěte a rodiče. Je možné, že i ve sledované situaci se jedná o separační obtíže, ačkoliv úkolem 

adolescenta ještě není žít v samostatné domácnosti. Stejně jako v situaci „mamahotelu“ se rodina 

může potýkat s nároky transitorních změn, které její členové řeší začleňováním romantického 

partnera do rodiny. Ve výsledcích takové motivy částečně uvádím v  motivech homeostatických. 
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6 Závěr 

Tento příspěvek představuje prvotní exploraci pohledu adolescentů na situaci, kdy rodina tráví 

volný čas a zahrnuje do některých svých aktivit romantického partnera adolescenta.  

Výsledky ukazují, že motivy k „začleňování“ romantického partnera do rodiny vychází z vlastností 

vztahu k romantickému partnerovi (zejména délky trvání) a vztahu k rodičům. Pro vytvoření 

zkoumané situace se jeví jako důležitý faktor také to, zda má adolescent vlastní pokoj a jak je jeho 

domov uspořádán, na tom závisí, kolik času tráví romantičtí partneři v domácnosti rodičů. Tento 

motiv ve výzkumu pojmenovávám jako pragmatický. Respondenti uváděli také motivy 

napomáhající homeostázi systému, kompenzaci potřeb a pozitivní změnu rodinné dynamiky. 

Pragmatickými a homeostatickými motivy situace částečně asociuje situaci zvanou „mamahotel“ 

(Kramulová, 2008). Ve zkoumané situaci se dále uplatňují motivy vycházející z celospolečenských 

proměn rodinného soužití, někteří adolescenti je reflektují a uvádějí, jiní chápou soudobou situaci 

jako běžnou. 

Hranice mezi rodinou a romantickým partnerem ve sledované situaci nemusí být pevná, romantický 

partner má v rodině někdy postavení podobné návštěvě blízkého příbuzného. V některých případech 

může dojít až k obrácení preferencí u rodiče, kdy se rodiče například v hádkách zastávají 

romantického partnera adolescenta proti vlastnímu potomkovi.  

Pro adolescenty zažívající zkoumanou situaci je typické jakési setrvávání v blízkých vztazích. 

Sebeotvírání (selfdisclosure) v případě starostí zažívají tito respondenti ve větší míře s romantickým 

partnerem než s rodiči. Díky sebeotvírání také adolescenti zažívají v romantickém vztahu vyšší 

míru intimity, což odpovídá zjištěním Kanové, McHaleové a Crouterové (2008). Podporou 

romantických vztahů tedy rodiče pravděpodobně posilují více intimitu než identitu adolescenta.  

V romantických vztazích, kdy je romantický partner do rodiny adolescenta „začleňován“, 

se závazek jeví vyšší. Spolu se zjištěným setrváváním v blízkých vztazích by mohl mít vyšší 

závazek souvislost s předčasným uzavíráním identity (Marcia cit. dle Macek, 2003). Závaznost 

romantického vztahu je ale i přesto chápána individuálně. Někteří respondenti zmínili, že by si 

přáli, aby rané partnerství vydrželo a vzniklo z něj manželství, jiní si přejí, aby současné partnerství 

nebylo chápáno jako závazné.  

V dalším výzkumu by dále bylo vhodné prozkoumat situaci z pohledu rodičů, případně ji sledovat 

systémovým pohledem na celou rodinu. Zajímavé by také bylo prozkoumat kvalitu reprezentace 

citové vazby mezi adolescenty a rodiči a mezi romantickými partnery.  
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