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Anotace 
V hodině se žáci seznámí s termínem rodina, základním dělením  

a jejími základními funkcemi. 

Očekávaný výstup 

- rozliší různé typy rodin 

- vyjmenuje funkce rodiny 

- vyjmenuje a charakterizuje základní druhy náhradní rodinné péče 
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materiálu 

Prezentace v PowerPointu 



Základní společenská 

skupina: rodina 
   Rodina je malá, primární společenská 

skupina. Mezi jejími členy jde o 

vzájemnost potřeb a jejich uspokojování.  

 

 

Co znamená pojem primární? 

zdroj: http://www.vicezazitku.cz/index.php?page=rodina 



Základní dělení rodiny 

1. Úplná – oba rodiče + děti. 

2. Neúplná – není obsazena role jednoho  

      z rodičů.  

 

 

zdroj: http://www.i-creative.cz/2012/01/31/rodina-deti-rodice-prarodice/ 



Další dělení rodiny: 

1. Rodina v užším smyslu – rodiče a děti. 

2. Širší rodina – rodiče, děti a další 

příbuzní. 

 

Jaký dnes převládá typ rodiny v ČR? 

Co je vícegenerační rodina? 



Funkce rodiny 

   Rodina se v průběhu historie měnila a 

mění, její základní funkce však zůstávají 

stejné. 

   Jaké si myslíte, že by měla mít rodina 

funkce? 

zdroj: http://www.msdamborskeho.sk/kronika08.htm 



Základní funkce rodiny 

1. biologicko-reprodukční, 

2. výchovná, 

3. ekonomická, 

4. emocionální. 

 

 Která z těchto funkcí je pro rodinu 

nejdůležitější a proč? Zdůvodněte svůj 

názor. 



1. Biologicko-reprodukční funkce: 

zachování druhu, uspokojení sexuálních 

potřeb rodičů. 

2. Výchovná funkce – výchova dětí, rodiče 

jsou pro děti identifikačním vzorem. 

3. Ekonomická funkce – finanční 

zabezpečení. 

4. Emocionální – pocit lásky, jistoty a 

bezpečí v rámci rodiny. 

 



Náhradní rodinná péče 

1. Pěstounská péče – dítě je svěřeno do 

péče pěstouna. Tato péče trvá do 

zletilosti dítěte. 

2. Adopce (osvojení) – mezi osvojitelem a 

osvojencem je stejný poměr jako mezi 

rodiči a dětmi. Zanikají příbuzenské 

vztahy k původní rodině. Osvojenec 

přebírá příjmení osvojitelů. 



3. Ústavní výchova – pokud je výchova 
vážně ohrožena nebo narušena. Musí být 
nařízena soudem. 

 

4. Opatrovnictví – opatrovník má práva a 
povinnosti v záležitostech, které vymezí 
soud. 

 

5. Poručenství – stanoví soud, pokud 
rodiče dítěte zemřeli nebo byli zbaveni 
rodičovské zodpovědnosti. 
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