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ÚVOD

V současné době se rodiče setkávají s celou řadou výchovných přístupů, od 
osvědčených autoritativních rad prarodičů, kteří svůj výchovný styl předávají 
z generace na generaci, až po moderní „na dítě orientované přístupy“, které 
jsou více zaměřeny na respekt a citlivý přístup k dětem. 

Rodičům se pak dostává celá řada doporučení, rad a informací, které si mo-
hou i protiřečit. Dnešní rodič se pak nachází v obrovské nejistotě a zmatku. 
Jaký přístup je tedy ten správný? Můžeme nechat malé dítě plakat? Co dělat, 
abychom dítě svým jednáním nepoškodili, pomohli mu rozvíjet jeho silné 
stránky a s  těmi slabými umět správně zacházet? Kolik zátěže snese a jak 
poznáme, že už je toho na něj moc? Jak podpořit jeho sebevědomí, sebepro-
sazení a zároveň ho naučit, že musí respektovat určitá pravidla a povinnosti? 
Jak zkrátka co nejlépe své dítě připravit na samostatný život ve světě? 

Publikace, kterou držíte v  rukou, byla inspirována otázkami, se kterými se 
na nás ti, kdo o děti pečují, tj. rodiče nebo příbuzní dětí, obracejí nejčastěji. 
Chceme Vám proto zprostředkovat porozumění světu dětí, jejich vývoji a vý-
vojovým úkolům, které by mělo každé dítě v určitém období zvládnout, aby 
mohlo zdárně pokračovat dál na své cestě k sebevědomé dospělosti. 
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Kateřina Jíšová

Pro harmonický vývoj malého dítěte je potřeba, aby mělo dostatečně nasy-
cené základní potřeby. Mezi ně řadíme fyziologické potřeby, jako je dosta-
tek potravy, spánku, sucho a teplo. Jejich uspokojování vnímá většina rodičů 
jako samozřejmé, plní je tak nějak automaticky, spontánně. Vedle nich pak 
existují potřeby, které se s přibývajícími měsíci a roky života dostávají více ke 
slovu. Jsou to potřeby psychické, které vyjadřují přirozenou potřebu bezpečí, 
lásky, náležení k někomu a v pozdějším věku i potřebu uznání a seberealizace. 
Snad nejvíce z těchto potřeb děti, ať už malé, nebo větší, potřebují jistotu ve 
vztazích ke svým lidem a nezáleží, zda těmi lidmi jsou rodiče biologičtí, nebo 
tzv. náhradní. Je to potřeba, která v sobě zahrnuje pocit bezpečí (někdo mě 
chrání), lásky (někdo mě má rád) a vztahu (k někomu patřím).

Právě získání pocitu náležení a důvěry ve své pečovatele je v raném vývojo-
vém období nejdůležitějším úkolem. Dítě, které získá v raném období pocit, 
že se může na někoho spolehnout, že je bezpodmínečně milováno, že je 
pro někoho důležité, získává důvěru, která je pak snadno přenositelná i na 
budoucí vztahy. Takové děti pak snáze věří samy sobě, druhým lidem, jsou 
odolnější vůči všem nástrahám a potížím, které život přináší, lépe zvládají me-
zilidské vztahy. Naopak děti, které tento pocit v dětství nezískají nebo mají 
zkušenost, že se na své blízké nemohou spolehnout, mívají sklony k podce-
ňování svých schopností, bývají nejisté, méně aktivní, hůře zvládají psychickou 
zátěž.

1. 
Co potřebuje 
nejmenší dítě?
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rodinném nastavení, vyladění komunikace mezi miminkem a jeho rodiči tak, 
aby jeho potřeby mohly být bezpečně uspokojeny. V tomto náročném období 
jsou to však i rodiče, na jejichž potřeby by se nemělo zapomínat. Dostatek 
odpočinku, prostor věnovat se v rámci možností i něčemu jinému než jen 
péči o dítě – například svým zálibám, přátelům, může přinést do vzájemného 
vztahu dítě–rodič mnoho pozitivního. Unavený, podrážděný a úzkostný rodič 
totiž nemůže být dostatečně dítěti k dispozici, postará se sice o uspokojení zá-
kladních fyziologických potřeb, ale na víc už mu nezbývají síly. Pokud je rodič 
pro dítě emočně nedostupný příliš dlouho, může tak snadno dojít k oslabení 
citového pouta mezi rodičem a dítětem.

Bezpečná versus nejistá emoční vazba 
Podle psychologa Johna Bowlbyho, zakladatele teorie vztahové vazby, si 
kojenec už během prvního roku života vybere jednu nejbližší osobu, se 
kterou si vytvoří pevné emoční pouto, tzv. bezpečný emoční přístav. Zpra-
vidla je to osoba (nejčastěji matka, ale může to být otec, prarodič, adoptivní 
rodič atd.), která o něj pečuje a ze všech osob nejlépe uspokojuje jeho po-
třeby. Tato osoba je pro dítě bezpečnou základnou, na kterou se obrací 
v případě nepohody a u které vyhledává citovou a tělesnou blízkost. Mezi  
kojencem a matkou tak vzniká specifická vazba, která přetrvává po celý zbytek 
života navzdory prostoru a času. Malé děti jsou rozmrzelé a pláčou při od-
loučení od matky a při opětovném shledání se radují. S postupným vývojem  
a dozráváním mozku se tyto reakce u dítěte mění, ale jedno zůstává – první 
významný vztah, který, ať už je jakýkoli, zásadně určuje, jak se bude u dítěte 
dále v životě vyvíjet schopnost navazovat vztahy a reagovat na potřeby své 
a těch druhých.  

Bezpečný emoční přístav je pro děti nezbytným prvkem pro získávání samo-
statnosti a touhy poznávat své okolí. Když má dítě za zády někoho, ke komu 
může přiběhnout, když se něčeho lekne, kdo ho pohladí, když si ublíží, kdo 
mu drží za zády palce a podporuje ho, může si dovolit více prozkoumávat 
okolí a poznávat své vlastní schopnosti, a tím růst. Toto pravidlo platí pro 
všechny lidi napříč věkem – sami to určitě znáte, že když vám někdo věří, má 
vás rád, všechny potíže a starosti se zvládají lépe a máte větší chuť se pou-
štět do nových věcí, než když jste osamělí, bez podpory rodiny nebo přátel. 

Potřeba vztahu je v nás biologicky zakódována už od našich předků – aby ne-
zralý lidský tvor přežil, potřeboval blízké lidi, kteří mu poskytli nejen nezbyt-
nou potravu, ale i ochranu a pomoc, bez níž by samo jen těžko přežilo. Na 
druhé straně ale i  poskytování této opory musí mít hluboký základ v psychice 
dospělých, aby péče přinášela pečovatelům jisté uspokojení – naplnění vlastní 
potřeby pečovat a starat se o někoho. Z této základní potřeby se vyvinula 
mateřská a otcovská láska, která má mnoho podob a po staletí se neustále 
vyvíjí.
 
Proč je citový vztah mezi rodičem a dítětem tak důležitý? 
Rodiče jsou většinou velmi dobře seznámeni s tím, co má dítě v určitém věku 
umět – kdy má sedět, kdy lézt, kdy mu začínají růst zoubky. Na tento motorický 
a kognitivní (poznávací) vývoj jsou také často u dětské lékařky dotazováni 
(„Už pase koníčky?“, „Už mu rostou zoubky?“, „Jaká slova už umí?“ apod.). Má-
lokteří dospělí však znají stádia citového vývoje dětí – co v kterém období děti 
potřebují, jak se emočně projevují a jak na určité chování v určitém věku rea-
govat. Chování dítěte, jeho emoční projevy a potřeby se v průběhu života vý-
razně mění – například strach z cizích lidí má v kojeneckém období výraznou 
ochrannou funkci, avšak pro malého školáka může být velmi na obtíž. Proto 
je důležité se naučit, jak na chování dítěte v určitém věku vhodně reagovat.

Když se miminko narodí, už od první reakce se snaží navázat vztah s druhými 
– dělá to pomocí své přirozené roztomilosti, mimikou, gesty, pláčem a poz-
ději úsměvem. Mnoho vědeckých výzkumů, ale i laických poznání potvrzuje, 
že pokud se na někoho dítě usměje, z tisíce lidí pouze jeden dokáže úsměv 
neopětovat. V dětském obličeji je skryta obrovská komunikační síla – svým 
pláčem nás dítě přiměje k ochraně, pomoci, svým úsměvem ke společnému 
sdílení radostných chvil, které posilují vzájemný vztah. V  prvních měsících 
života se rodiče učí číst v tom, co malé dítě svým pláčem, vrněním, grimasami 
atd. sděluje – „je mi dobře“, „mám hlad“, „je mi nepohodlně v mokré plence“, 
„jsem unavené“, „bojím se“, „chci tvoji blízkost“. Ne vždy se to hned daří pod-
le představ rodičů. Někteří rodiče vstupují do své nové role plni očekávání, 
mají možná jiné představy o svém dítěti a o nárocích, které rodičovství ob-
náší. Především po narození prvního dítěte se mohou záhy cítit vyčerpaní, 
zaplaveni pocity hněvu, že neumějí dobře na potřeby dítěte reagovat. V tomto 
období se často mísí pocity štěstí z  narození potomka a zároveň strachu, 
obav, bezradnosti. Najednou je tu malý tvor, za kterého mají plnou zodpo-
vědnost, potřebuje mnoho jejich času, péče a někdy je dost náročné se s ním 
„domluvit“. První měsíce jsou tak především o hledání rovnováhy v novém 
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Proč pořád pláče?
Pláč novorozenců a malých kojenců si tak od dospělých nárokuje velkou dávku 
naslouchání, pozornosti a empatie – vcítění se do jeho prožívání. Touto em-
patií bývají rodiče vybaveni instinktivně, proto je někdy dobré, aby více než 
všemožným radám maminka naslouchala spíše svým pocitům, které mohou 
poradit, co její dítě potřebuje.  Někdy ale rodič vůbec nepozná, proč dítě 
stále pláče, i když se snaží sebevíc. V  takovém případě je pak potřeba ho 
držet v  náruči a utěšovat a stres, který pláč přináší, prostě nějak přečkat. 
Protože je to často velmi náročné, měli by se rodiče střídat nebo požádat  
o pomoc či radu někoho třetího. Dlouhodobý a neutichající pláč dítěte bývá 
v prvních měsících života pro rodiče velmi stresující a je také nejčastějším 
důvodem nevhodného zacházení s miminkem od jeho třesením až po necit-
livé ubližování.  Není pak na škodu, když v začátcích péče o dítě mohou být 
svými radami a pomocí na blízku třeba prarodiče, partner, kamarádka nebo 
zkušený poradce.

Zhruba mezi půl rokem a jedním rokem věku dítěte začíná mít pláč i jiný 
komunikační význam, může vyjadřovat například „nudím se“, „chci něco,  
a dokud to nedostanu, nepřestanu“. Rodiče se tak musí stát vnímavými pře-
kladateli řeči dětského pláče a nespokojenosti do té doby, než své potřeby 
dítě bude umět vyjadřovat slovy. A právě od jednoho roku věku dítěte nastává 
období, kdy by měl rodič být schopen rozlišit, kdy dítěti vyhovět a kdy ho učit 
určitým hranicím a pravidlům – nemůže si pláčem vynutit horký nápoj nebo 
lézt na nebezpečný žebřík. A tak si rodiče začínají rozšiřovat repertoár svých 
reakcí na dětské projevy pláče a nepohody, ale o tom až v  další kapitole  
o dětském vzdoru.

Jak podpořit bezpečnou vazbu 

Pomoci dítěti regulovat stres 
Jak už bylo zmíněno, děje se tak vhodným reagováním dospělého na pláč  
a nepohodu dítěte, tak aby se cítilo bezpečně, aby nepociťovalo dlouho stres 
a beznaděj. Utěšit ho v náruči, tělesným kontaktem, dát mu najevo, že na 
strach a starosti není samo. Dítě pak bude z těchto zkušeností čerpat později, 
až se bude učit samo zvládnout stres a strach.

Dotek a tělesný kontakt 
Dotek mezi blízkou osobou a kojencem podporuje vzájemný citový vztah, 
pakliže vede ke spokojenosti obou. I zde platí, že velká míra vcítění se do 

Čím bezpečnější přístav, tím větší chuť vyplout aneb bezpečná vazba 
mezi rodičem a dítětem
Dítě s  bezpečným poutem má rodiče, který dokáže adekvátně reagovat  
a naplnit jeho potřeby. Pozná, kdy pláče, protože je hladové, protože se bojí, 
chce spát, něco ho trápí, nebo i když ihned nepozná, snaží se alespoň o uklid-
nění a hledání řešení. Zkrátka ho učí, že svět je bezpečné místo, kde mu 
vždy pomůžou a ochrání ho. Rodič to dává najevo mnoha způsoby – tím, 
jak s dítětem mluví, jak se na něj dívá, dotýká se ho a jak ho dokáže zbavit 
nepříjemných pocitů. 

Na začátku života je pláč přirozeným způsobem, jak novorozenec dává na-
jevo své potřeby a pocity. Některá miminka jsou klidná, pláčou, jen když 
potřebují najíst, přebalit, jiná jsou neklidnější a k pláči jim stačí i například 
nepříjemný zvuk, změna polohy apod. Platí ale, že novorozenec a kojenec 
nikdy nepláčou bezdůvodně. Maminky v tomto období často čelí otázkám: 
Mám ho nechat vyplakat? Nerozmazlím ho moc, když ho budu pořád cho-
vat? Říká se, že do půl roku věku dítěte není možné ho svou péčí rozmazlit. 
U takto malého dítěte bychom na jeho pláč a nepohodlí měli vždy reagovat, 
neprodlužovat tak jeho trápení a nepohodu. Malé dítě si ještě neumí poradit 
samo a je potřeba, abychom uspokojovali jeho základní potřeby hned, jak 
vzniknou, ne až když už cítí úzkost a pocit ohrožení. 

Když rodič dlouhodobě na pláč a potřeby tak malého dítěte nereaguje, to 
se pak brzy naučí odpoutat od toho, co cítí, a záhy přestane plakat. Bude to 
takové to „hodné dítě“, které nepláče, maximálně když ho něco bolí. Rodiče 
mohou být zdánlivě spokojení. Co se však děje s dětským prožíváním? Dítě se 
totiž naučilo nevyjadřovat své pocity, smutek, strach, hněv, protože zjistilo, 
že nepřichází žádná odezva. Když děti v prvním roce svého života dostávají 
na své potřeby opakovaně nejasné, odmítavé nebo i káravé odpovědi (např. 
„Už jsi dost velký, abys v postýlce zůstal sám, i když pláčeš“, „Nemůžu tě po-
řád chovat“), naučí se tuto základní potřebu blízkosti neprojevovat. V očích 
dospělých pak děti vypadají jako samostatné, spokojené, které nepláčou, 
když jejich blízká osoba odchází. Tak je to ale pouze na venek, je prokázané, 
že děti zažívají silný vnitřní stres a nepohodu, kterou se však naučily skrývat, 
aby si udržely „dobrý vztah s rodiči“. Tak postupně vzniká nejistá vazba, která 
představuje riziko pro další psychický vývoj dítěte. Děti s  nejistou citovou 
vazbou bývají úzkostnější, více se stahují do sebe a nežádají o pomoc druhé, 
nevěří vlastním pocitům a schopnostem, protože jim rodiče svým přístupem 
dávali najevo, že nejsou tak důležité. Také jejich poznávací schopnosti jsou 
oproti dětem s bezpečnou vazbou výrazně oslabeny.
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2. 
Nebudu a nebudu! 
Aneb období vzdoru

Kateřina Jíšová

Jestliže  vývojovým úkolem kojeneckého věku je získat důvěru ve své blízké, 
pak ve věku necelých 2 až 6 let čeká na batole a malého předškoláka úkol 
objevit a získat vlastní samostatnost, vědomí „já jsem“. S  tímto vědomím 
přicházejí pro rodiče nové výchovné výzvy – jak reagovat na svéhlavost  
a projevy vzteku u svého dítěte, jak mu pomoci přijmout fakt, že není na 
světě samo a musí respektovat i určitá pravidla, jak mu pomoci zvládat své 
emoční výkyvy a porozumět jim. 

Malé batole je plné života. Staví se na vlastní nohy – doslova i obrazně, obje-
vuje svět, své schopnosti a bývá doslova fascinováno objevováním, vlastním 
pohybem a řečí, kterou si postupně osvojuje. Dítěti se otevírá nový svět, než 
na který byl dosud zvyklý – svět, který může samo ovlivňovat a který by nej-
raději samo i řídilo. Své možnosti a nebezpečí si zatím ještě není schopno 
v plné míře uvědomovat, ne všechny nápady a přání jsou zkrátka přijatelné. 
Proto a nejen proto stále potřebuje rodiče/dospělé, kteří ho na této objevi-
telské cestě provázejí, chrání před nebezpečím, ale také ukazují cesty, kterými 
se může vydat. Děti v období vzdoru se také často zmítají v  rozporu mezi 
svojí zvědavostí a potřebou bezpečí, kterou čerpají u svých blízkých. 

Období vzdoru, jak se právě období od zhruba 1,5 roku až do 6 let označuje, 
je charakteristické tím, že dítě zjišťuje, co všechno umí, může, ale dostává se 

pocitů kojence je výhodná při volbě dotyků – které jsou příjemné, které na-
opak mohou dítě dráždit. Vhodné jsou pak citlivě prováděné masáže kojence. 
Podle vědců vzájemný příjemný dotek vyplavuje do organismu oxytocin, tzv. 
hormon štěstí.

Oční kontakt 
Je bránou do vnímání emocí malého kojence. Při kojení/krmení má oční kon-
takt velký význam, zvláště když je podpořen něžnými slovy nebo úsměvem. 
Miminko tak může z  tváře maminky vyčíst, jaké pocity ona sama prožívá. 
Je-li oční kontakt podpořen i výrazem tváře a slovním komentářem, může 
také miminko lépe vnímat pocity, které ono samo prožívá a maminka mu 
je prostřednictvím svého výrazu a komentáře zrcadlí: například když se mi-
minko necítí dobře, pláče a něco ho trápí – maminka svraští čelo, je smutná, 
ustaraně komentuje: „Copak tě trápí, jsi nějaký uplakaný…“. Nebo naopak 
se usměje a vesele na něj mluví, když je dítě samo veselé a spokojené. Toto 
zrcadlení prostřednictvím očního kontaktu a výrazu tváře dospělé osoby  
pomáhá kojenci být v kontaktu se svými pocity. 

Verbální komunikace 
Podpořit vše, co s miminkem děláme, slovy malému dítěti pomáhá naladit 
se na řečový projev, a rozvíjet tak porozumění řeči. Není jedno, jak na dítě 
mluvíme – nejvhodnější je komentovat, co dítě právě dělá, jak se asi cítí, a to 
laskavým tónem. Dáváme mu tím najevo, že mu rozumíme, a tím podporu-
jeme mezi námi a dítětem pevnou citovou vazbu.
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Rodiče by měli mít na paměti, že dítě v batolecím období:
• Vnímá sebe za střed světa, je ohromeno svými schopnostmi a nebere   
   ohledy na druhé, to se teprve musí naučit.
• Ví, co chce, ale není ještě tak komunikačně vybaveno, aby to dokázalo 
   přesně vyjádřit, někdy se proto může vztekat, protože ti druzí mu nerozumí, 
   nechápou, co chce.
• Touží objevovat svět a všechno si vyzkoušet, ale připadá mu, že dospělí 
   mu při tom brání a kladou do cesty překážky. 
• Chce být samostatné („já sám“), ale naráží někdy na své nedostatky  
   a k některým činnostem musí teprve dozrát, dostává se tak do rozporu 
   mezi „chci“ a „ ještě neumím“, což je pro něj frustrující. 

Co děti v tomto období potřebují a co chtějí
Podle autorky knihy Výchova v období vzdoru Anette Kast-Zahn je nejdůleži-
tějším rodičovským pravidlem v tomto období „Dát dítěti vše, co potřebuje, 
ale ne vše, co chce“. 

Do 6 let toho dítě ještě mnoho potřebuje od svých dospělých. Vedle těch zá-
kladních potřeb, jako jsou potřeba spánku, jídla, bezpečí, dostatku podnětů 
k rozvíjení pohybu a myšlení, je to také potřeba být přijímáno a milováno. 
Tato potřeba často sílí v situacích, kdy si dítě samo se sebou neví rady, kdy 
se samo chová „nepatřičně“ a rozzlobí tím rodiče. Potřebuje jistotu, že i když 
dělá věci, které se rodičům nelíbí, neznamená to, že ho nemají rádi. Po kaž-
dém „výchovném zákroku“, kdy něco rodič nedovolí, dítě se pak zlobí, vzteká 
a celkově pak panuje mezi nimi napětí, by měla přijít „náprava vztahu“. To 
může mít podobu objetí, pohlazení nebo pronesení: „Tak už si můžeme jít 
zase hrát?“ Dítě by z našeho jednání mělo poznat, že udělalo něco špatného, 
něco, co se nám nelíbí, ale zároveň pak dostat informaci, že na naší lásce 
k němu to nic nemění. V tomto věku totiž dítě ještě nedokáže odlišit samo 
sebe jako osobu a své chování – jestliže ho káráme za jeho chování, může si 
to vysvětlit i tím, že káráme jeho jako takového, celou jeho osobnost, ale to 
tak není. 

Co malé dítě chce? Chce to, co potřebuje a co mu rodiče rádi poskytnou 
(jídlo, spánek, blízkost rodičů). Chce to, co mu pomáhá v jeho rozvoji a samo-
statnosti (pohyb, objevovat, poznávat, zjišťovat, jak co funguje). Často si chce 
ale prosadit i to, co mu škodí, co je nebezpečné nebo co omezuje ostatní  
– u dětí ve věku 3 let to může být například jíst hodně sladkostí, obléknout si 
v zimě ven sandály, zůstat na hřišti, když už je čas jít domů, usínat s oběma 

do konfrontace s tím, co ještě nezvládne nebo v čem mu jeho okolí brání, aby 
ho ochránilo. Projevy vzdoru dítěte jsou ve věku 1 roku až 3 let normální a svým 
způsobem i žádoucí. U dětí, které v této době neprojevují vlastní vůli, nestojí 
si za svým, nevztekají se, bychom měli zpozornět, neboť to může signalizovat 
poruchu emočního vývoje. 

Projevy vzdoru mohou být různé. Mohou mít formu roztomilou, úsměvnou, 
například když dítě večer řekne: „Já ti ale nedám dobrou noc!“ nebo když 
denně oznámí: „Mami, já nechci!“ a přitom vlastně ani neví, co nechce. Vedle 
projevů svéhlavosti, které vyvolají spíše úsměv na tváři rodičů, mohou mít 
však projevy vzdoru důraznější podobu, kdy dítě prosazuje svou ne proto, že 
by o něco tolik stálo, ale pro samotný vzdor – zkrátka jde o to, dát najevo sílu 
a moc nad svými blízkými.

Pohledem batolete
Honzík (necelé 3 roky) si hraje v dětském koutku s auty – skládá je vedle sebe 
jako na parkovišti a pak je řadí na pomyslnou silnici, kde s  nimi nadšeně 
závodí. V tom k němu přijde stejně starý Lukáš, který si jedno autíčko bere  
a chce se do hry s Honzíkem zapojit. Honzíka to dopálí a šup, uhodí ho jed-
ním z autíček do hlavy. Lukáš s výrazným pláčem pouští auto, Honzík nechá-
pavě kouká, co se děje, než k němu přijde maminka. 

Maminka do situace zasáhne ihned, jak se ozve pláč, a utěšuje Lukáše. Pak 
se obrátí na Honzíka a důrazně mu řekne: „To nesmíš, to Lukáše bolí!“ „Teď 
si půjdeš sednout ke mně a nebudeš si moct chvíli hrát.“ Tímto způsobem se 
Honzík učí, že maminka je s ním nespokojená, když hází hračky po druhých 
dětech. Protestuje, nelíbí se mu, že mu Lukáš bere auto, že musí chvíli sedět 
a hry se vzdát, ani to, že se na něj maminka zlobí. Všechny tyto pocity musí za 
krátkou dobu zpracovat, a než se to dobře naučí, uplyne ještě dlouhá doba. 
Proto se teď vzteká, odmítá si jít sednout od rozehrané hry. Chvíli tak trvá 
domlouvání a vysvětlování ze strany maminky. Díky její důslednosti však na-
konec Honza jde a zaražený a rozzlobený sedí a sleduje, co se kolem něj děje.
 
Prostřednictvím reakce rodičů získává batole cit pro to, co je žádoucí, a co 
naopak není. Postupně se od dospělých učí dodržovat pravidla, protože  
zatím samo není schopné poznat, co je „špatné“ a co „správné“, neumí se  
dostatečně vcítit do pocitů druhých (proč ten Lukáš tak brečel?, co dělal 
s těmi autíčky?). 
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Zachovat chladnou hlavu
Především zachovat klid. Zachovat klid, nenechat se vtáhnout do afektu  
dítěte, tím můžete přispět k  zvládnutí vzteku vámi i vaším dítětem. Pro dítě 
představujete vzor chování. Pokud budete na dítě křičet, vyčítat mu, dáte 
mu pohlavek, dítě si z toho vezme ponaučení, že toto chování je normální. 
Dostane-li se pak do konfliktu, bude reagovat právě tímto odpozorovaným 
chováním. Pokud však zachováte klid, trpělivě „přečkáte“ výbuch vzteku  
a s klidnou řečí se věcně a důsledně držíte toho, co po dítěti požadujete, dítě 
se naučí, že i když křičí, válí se po zemi, nic to na vašem požadavku nezmění, 
stejně to s klidem prosazujete dál. Tak není posilováno nežádoucí chování  
a postupem času zmizí.

Být důslední
Rodiče musejí být ti, kdo rozhodují o tom, co dítě může a nemůže. Co je 
ve kterém věku přiměřené, bezpečné. Stanovují rozumná a jasná pravidla 
a trvají na nich v čase. To znamená, že když to dnes platí, platí to i zítra a za 
týden. Pokud ze svých zásad někdy přece jen povolíte, musíte pak očekávat, 
že dítě toho bude chtít znovu využít a prosadit si „výjimku“. Když už výjimku 
uděláte, měli byste dítěti s ohledem na jeho věk sdělit, proč to tak je a že  
například od zítra to bude zase podle původně nastavených pravidel.

Pokud je vychovatelů více, například společné bydlení s prarodiči dítěte, měli 
by všichni přistupovat k dítěti podle stejných, předem domluvených pravidel. 

Předvídat
Záchvaty vzteku u dětí do 3 let mohou často souviset s tělesnou nepohodou 
– když jsou unavené, hladové, ospalé. Reakce na jakýkoli podnět pak může 
mít daleko výraznější podobu, než když je batole po tělesné stránce spoko-
jené. U malých dětí se vyplatí dodržovat režim dne – čas jídla, odpočinku. 
Předcházet konfliktům pak můžete i tím, že budete myslet na to, aby bylo 
dítě dostatečně odpočinuté, najedené. 

Využít time-out
Termín time-out pochází ze sportu a znamená krátké, taktické přerušení hry. 
Ve výchově znamená použití přestávky jako přerušení kontaktu rodiče s dí-
tětem třeba tím, že rodič odejde na jiný konec místnosti. Když dítě nereaguje 
na vaše požadavky a stále opakuje nevhodné chování, touto technikou může 
dojít k  přerušení nežádoucího chování. Do 4 let věku dítěte postačí, když 
bude odvedeno na jiný konec místnosti. Děti starší 4 let můžeme poslat/ 

rodiči apod. V těchto situacích potřebuje dítě pevné a jasné vedení. Učí se, že 
svět má nějaký řád, že je čas na jídlo, na spaní, na hraní, a v neposlední řadě 
se učí tomu, že i ostatní mají své potřeby. Učí se respektu a ohleduplnosti. 
I rodiče musí respektovat svoje vlastní potřeby, které jsou často jiné než ty 
dětské. Když třeba mamince není dobře, tak s ním nemůže jít za každou cenu 
ven… Dítě se musí naučit na nějakou dobu odložit svoji potřebu, například 
až bude maminka zdravá, bude jí líp nebo až přijde děda a vezme ho ven.  
Pokud si tuto dovednost dítě osvojí, bude v budoucnu lépe vnímat své vlastní 
potřeby, ale i potřeby druhých, a bude s nimi lépe vycházet. 

Nebýt velitelem, ale laskavým a pevným průvodcem
Být velitelem ve výchově znamená používat sílu a moc, pozici nadřazeného 
k  dosažení svého cíle. Rodič „velitel“ si myslí, že dosáhne pozitivní změny  
u dítěte tím, že na něj křičí, udílí příkazy, zákazy nebo dítě ponižuje. Taková 
výchova vede k  tomu, že dítě bude chování opakovat ve vztahu k  jiným  
dospělým a dětem. Bude vzdorovat s větší vervou, bude provokovat ostatní 
nebo může být i vůči okolí agresivní. Nebo naopak se stane velmi hodným, 
bázlivým, naprosto podřízeným svému vychovateli a později vrstevníkům  
a ostatním lidem. Tím však ztratí část svého já.

Rodič „průvodce“ naopak ukazuje cestu. Chápe pocity dítěte, umí se do nich 
vcítit, snaží se porozumět jeho chování a nastavuje mu jasné hranice, které 
také důsledně dodržuje. Chápat pocity dítěte a utišit ho, když se vzteká, však 
neznamená ustupovat mu a dávat mu vše, co chce. Svojí reakcí rodič „prů-
vodce“ dává dítěti najevo: „Chápu, že se na mě zlobíš, že ti to nechci dát, 
a máš na to právo, ale nemůžeš to mít, aby sis neublížil…“ Jasné vyjádření 
pochopení pocitů dítěte a jasné vymezení hranic. Pak může následovat na-
příklad nabídnutí jiné možnosti: „Nemůžu ti dát tohle, ale co kdyby sis půjčil 
toto…“

Jak na záchvaty vzteku
Není dobrý nápad ustupovat dětskému chtění jen pro zajištění klidu vlastního 
nebo celé rodiny. Krátkodobě sice klid nastane, ale dítě se tím naučí, že jeho 
negativní chování (vztek, vymáhání si něčeho křikem, pláčem) je odměněno 
a bude ho s oblibou používat dál. Vzdor a vztek je u dítěte přirozená reakce 
na vaše usměrňování, na vaši výchovu, není možné se mu vyhnout. To, jakou 
sílu má vztek, jak dlouho trvá, záleží na temperamentu dítěte a na tom, jak 
silnou má vůli. Záleží však velkou měrou na reakcích rodičů, co se z těchto 
nevyhnutelných konfliktů dítě naučí. V následujících řádcích vám přinášíme 
několik tipů, jak na vztek dítěte správně reagovat. 
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3. 
Mé dítě je hyperaktivní.  
Co pro něj mohu udělat?

Romana Svobodová

ADHD, jinak také Attention Deficit Hyperactivity Disorder, je porucha s defici-
tem pozornosti a hyperaktivitou. Toto onemocnění se projevuje obtížemi se 
soustředěním, nepřiměřeně zvýšenou aktivitou a impulzivitou dítěte. Výskyt 
ADHD u dětí školního věku se pohybuje podle různých studií mezi 3–7 %, 
chlapci bývají postiženi třikrát častěji než dívky. V České republice se odhaduje, 
že ADHD má až 20 tisíc dětí. 

Víme, že děti mají spoustu energie a jsou často velmi aktivní. Malé děti mají 
také velmi krátký čas, po který jsou schopny udržet pozornost – nějaká aktivita 
je najednou přestane zajímat a chtějí začít dělat něco jiného. Kdy můžeme 
říci, že mé dítě má ADHD, a kdy je prostě jen netrpělivé nebo unavené? Přes-
nější určení je záležitostí rozsahu – dítě s ADHD není jen velmi aktivní, ale má 
také široké množství jiných problémů, které ho mohou udělat velmi těžko 
zvladatelným. Jedna z maminek popsala chování jejího osmiletého syna: „Je 
neustále neklidný, hraje si s rukama, dupe nohama. Dělá mu velké problémy 
sedět v klidu. Je pro něj těžké něco dělat podle instrukcí…, nic si nepamatuje 
(velmi špatná krátkodobá paměť), obtížně udrží pozornost. Hlavně u aktivit 
přesahujících 20 minut. Odchází od jednoho nedokončeného úkolu k dru-
hému. Ztrácí nebo zapomíná věci důležité pro zvládnutí úkolu. Je zaujatý  
nebezpečnými aktivitami – jedná dříve, než myslí, což souvisí i s jeho sociálními 
dovednostmi.“ Je důležité vědět, že žádná sebepřesnější diagnostika nedá 
perfektní obrázek o individualitě dítěte. Každé dítě je odlišné a bude se skrze 
své problémy projevovat jinak.

/odvést do jiné místnosti. Dítě by však svému vyloučení mělo porozumět, až 
afekt přejde, poučit se z něho. Dítěti sdělte jasně, proč se teď nebude účast-
nit hry nebo činnosti, od které bylo odvedeno, a na jak dlouho (doporučuje 
se přibližně 1 minuta na 1 rok věku). Ujistěte se, že dítě vám rozumí, a pak 
ho můžete vrátit zpět třeba se slovy: „Tak už je to dobrý?“ Nebo zopakujte 
pravidla a požadavek, že při jejich nedodržení se bude vyloučení opakovat.
 
Využijte blízkost a dotek
Přibližte se ke svému dítěti na jeho úroveň, přisedněte si, skloňte se k němu 
a třeba mu i pošeptejte do ucha, že ho chápete, že se zlobí, pláče, a že jste 
tady, abyste mu pomohla. Pro dítě je důležitá vaše blízkost, když je rozrušené, 
i když to tak nemusí vždy vypadat, potřebuje prostřednictvím blízkého po-
chopit, co se s ním děje.  Zároveň může vaší blízkostí a dotekem zažít jistotu, 
že na vztek není sám.
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nám nabídnuta nebyla, dokud jsme o ni sami nakonec nepožádali.“ Část pro-
blémů dětí s ADHD je, že si neuvědomují, jak jejich chování působí na ostatní 
lidi. Chtěly by si najít kamarády, ale vůbec nevědí, jak na to, protože si nikdy 
neosvojily základy sociálního chování, které se většina dětí naučí automatic-
ky. Pro jejich impulzivní jednání je ostatní také berou jako ty „zlobivé“.

Je ADHD nový problém?
Je nepravděpodobné, že by ADHD byl nový problém. Nicméně v minulosti 
byly impulzivní děti často trestány, protože byly brány jako nezvladatelné  
a vyrušující. Ve stejné době, v předchozích generacích, byly děti, které nezvlá-
daly školní docházku, v raném věku zaměstnávány na farmách nebo praco-
valy na nekvalifikovaných pozicích. Takže ADHD se nám může zdát mnohem 
běžnější, ale je to dáno způsobem, jakým dnes reagujeme na hyperaktivní 
děti, spíše než na nárůstem ADHD jako takového. Je důležité také zmínit, 
že dříve se používala diagnóza tzv. lehká mozková dysfunkce (dále LMD). 
Označení LMD je souhrnným názvem pro mnohé lehké odchylky mentálního 
vývoje dítěte na základě oslabení funkce centrální nervové soustavy (CNS). 
Těmito poruchami často trpí děti průměrně až nadprůměrně inteligentní,  
u nichž se například projevují poruchy učení a chování.

Je ADHD dědičné?
Víme, že dědičné faktory jsou pro rozvoj ADHD důležité. Neznáme ještě 
geny, které jsou za to přesně odpovědné, ale v této oblasti dnes probíhají 
výzkumy. Nicméně je jasné, že důležitou roli hraje také prostředí. Pokud má 
vaše dítě blízkého příbuzného tzv. prvního stupně, kterému bylo diagnosti-
kováno ADHD, zvyšuje se možnost, že to samé nastane i u vašeho dítěte. Ale 
neznamená to, že je diagnóza ADHD nevyhnutelná. Ještě se stále nenašel 
jediný určitý gen, o kterém bychom s jistotou věděli, že způsobuje ADHD,  
a je více než pravděpodobné, že je zapojeno více genů, každý se dostává do 
kontaktu s prostředím, a to velice komplikovaným způsobem.

V současnosti odborná literatura uvádí podíl jednotlivých faktorů, 
které mají vliv na výskyt ADHD, takto: 
• dědičnost – 50–70 %
• komplikace během těhotenství, při porodu a po porodu – 20–30 % 
• pozdější vlivy – 10 %

A co je vlastně impulzivní chování, porucha pozornosti a hyperaktivita souvi-
sející se sociálními problémy?

Impulzivní chování
Být impulzivní znamená jednat bez přemýšlení nad následky. Děti s ADHD 
mohu být impulzivní v mnoha směrech: jako je říkání a dělání věcí, které 
je zrovna napadnou jako první. Jsou často rozrušeny nepodstatnými věcmi. 
Tyto děti mají velký problém zvládnout úkoly vyžadující čekání, protože mají 
velké potíže udržet se a neodpovědět okamžitě. Bude pro ně velmi těžké dě-
lat jakoukoli aktivitu, která vyžaduje, aby počkaly s odpovědí, nebo ve které 
musí počkat, než přijdou na řadu. Někdy takovéto děti vydrží déle, pokud je 
trpělivost nějak oceněna nebo odměněna nebo je zde nějaká jiná motivace. 
To ale neznamená, že jsou záměrně impulzivní. Znamená to, že je pro ně 
zrovna tento úkol velice obtížný a potřebují speciální podporu, aby uspěly.

Problémy s pozorností
Děti s ADHD mají velice krátkou dobu, po kterou jsou schopny udržet pozor-
nost. Je pro ně velice těžké se soustředit, a proto je pro ně obtížné se naučit 
nové dovednosti, ať už akademické, nebo sociální. Výzkum z USA ukazuje, že 
90 % dětí s ADHD nedosahuje ve škole potřebných výsledků a 20 % dětí má 
problémy se čtením. Jaké mají problémy, popisuje na dalším příkladu matka 
dítěte s ADHD: „Každou třídní schůzku jsme slyšeli příběhy o neposlouchání, 
odfláknuté a nedokončené práci, o tom, že je třídní šašek, že nenosí domácí 
úkoly, neustále vyrušuje a snadno se nechá vyrušit, ruší ostatní.“ Tento pří-
klad ukazuje, jak je důležité identifikovat ADHD  co nejdříve, nejlépe než vů-
bec dítě nastoupí do školy, aby mohlo co nejdříve dostat potřebnou pomoc. 
Děti s ADHD mohou být často ve velkém stresu a sklíčené, protože se ve třídě 
nechtějí chovat špatně, ale nevědí, jak to změnit.

Sociální problémy
Děti s těžkým ADHD mohou být odmítány ostatními dětmi, ty je nemusejí 
mít rády, protože narušují jejich hry nebo ničí jejich věci. Pro děti s ADHD je 
velmi snadné dostat nálepku „potížisty“ a pro jejich rodiče získat pocit, že 
je to jejich vina, protože nedokážou své dítě regulovat. Matka šestiletého 
syna podotýká: „Ostatní děti a dospělí si ho více všímali, protože to byl on, 
kdo vždycky dostal vyhubováno. Ostatní děti ho pak obviňovaly z věcí, které  
neudělal.“ Jiný rodič dodává: „Syn byl diagnostikován. Do té doby si lidé my-
sleli, že všechny problémy jsou způsobené výchovou. Takže žádná pomoc 
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v některých případech i doporučí medikaci a zejména poskytne poradenství, 
jak s dítětem pracovat, co u něj rozvíjet a co se snažit minimalizovat.

Mezi základní zásady podpory a pomoci patří:
• stanovení jasného řádu – denního režimu a mantinelů v chování dítěte
• důslednost s laskavostí a přijetím dítěte i s jeho problémy
• pozitivní vzor s oporou od blízké osoby – rodiče
• usměrňování aktivit a poskytnutí přiměřených podnětů
• posilování žádoucího chování prostřednictvím chvály a oceňování úspěchů 
• sjednocený výchovný přístup (i se zařízením, kam dítě dochází)
• zásady správné výživy a pitný režim

Základní okruhy související s diagnózou ADHD
Problémy při práci podle instrukcí nebo dokončování úkolů – dítě maluje 
obrázek dle instrukcí, nedokáže jej namalovat, činnost ho při upozornění 
přestane bavit, nedokončí ji.

Neschopnost vydržet u započaté aktivity – chceme si zahrát pexeso, dítě je 
nadšené, radostně rozdává jednotlivé kartičky, ale po několika otočeních ho 
již činnost nebaví.

Lehká vyrušitelnost a zapomětlivost – například dítěti ráno v koupelně  
říkáme: „vezmi si pyžámko a odnes ho na postel“, dítě ovšem úkol/instrukci 
nesplní – všechno mu musíme opakovat. 

Často neposlouchá, když na něj někdo mluví – máme pocit, že je dítě úplně 
někde jinde a nevnímá nás.

Neposednost, netrpělivost, nevydrží v klidu – pohyby při sezení, chůzi či 
dalších činnostech více fyzicky klidných – dítě pobíhá, klepe nožkama, užívá 
ruce.

Nevydrží nemluvit, přerušuje ostatní, skáče do řeči – mluvíte s kamarádkou 
a dítě neustále klade otázky směrem k němu, je schopné i odejít.

Dělá věci, které jsou nevhodné – souvisí se sociálním chováním, výrazněji je 
viditelné ve skupině dětí, dospělých či smíšené.

Vykřikuje odpovědi, aniž by počkalo na dokončení otázky – souvisí přede-
vším s chováním ve školském zařízení.

Potíže při čekání, dokud na něj nedojde řada – soutěže, hry, fronta v obchodě, 
ve školském zařízení.

Pro správnou diagnózu ADHD by měly být alespoň některé z těchto symptomů 
zřejmé do šesti nebo sedmi let. Tyto problémy by se měly vyskytovat ve více 
než jednom případě a prostředí (například doma a ve školském zařízení).

Co dělat, když mám podezření na ADHD?
Pokud na základě výše popsaných symptomů zvažujeme, zdali dítě nemá 
ADHD, je dobré se vždy obrátit na odborníka. Potvrzení diagnózy, podporu 
a pomoc můžete najít u dětského psychologa, speciálního pedagoga, kteří 
pracují samostatně nebo v  různých zařízeních státních, nestátních či růz-
ných poradnách. Opomíjet nesmíme také dětského neurologa, neboť ADHD 
je neurobiologická porucha. Odborník pomůže nejen stanovit diagnózu,  
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letech života je tedy cestou, jak dítěti ukázat, které chování je správné a které 
ne.  Tato výchova má za cíl dítě chránit před riziky a nebezpečím a vštípit mu, 
že určité věci je dobré respektovat a ctít. Právě rodiče jsou ti, kteří své dítě 
touto cestou poznání provázejí. Pod jejich vedením pozná hranici mezi slovy 
„ano, smíš“ a „ne, nesmíš“. Dítě se však učí především nápodobou, tedy rodiče 
nejen že mají dítěti slovně sdělovat, co smí a co ne, ale sami se podle toho 
mají i chovat. Tento vzor je pak hodný následování. Pokud sami rodiče však 
pravidla nerespektují, jen těžko je budou dodržovat jejich děti.

Schopnost rozlišit, co je správné a co ne, by dítě mělo umět již v předškolním 
věku. V tomto období dítě ještě nedokáže rozpoznat, co je pro něj bezpečné, 
nedokáže odhadnout rizika. Proto není dobré nechat dítě sbírat zkušenosti 
samovolně. Potřebuje pomoc rodičů, kteří mu ukážou cestu. Na druhé straně 
ale přílišná úzkostnost rodičů může být pro dítě omezující. Tedy jako ve všem 
i zde platí, že všeho s rozumnou mírou, přiměřeně vystavovat i chránit. Aby 
se dítě naučilo zodpovědnost, musí poznat i důsledek, když něco poruší. Tak 
může zažít pocit, jaké to je, a nechtít to již opakovat. A zde především musí 
být rodiče pevní a důslední. Když tedy jednou řeknou dítěti, že něco nemá 
dělat, a ono to udělá, mají jej postavit k situaci tak, aby i ono hledalo řešení, 
co s tím, a podílelo se na nápravě. Ne tedy dát mu trest, který dítě přetrpí 
a nic si z něj neodnese. Dítě si musí být zkrátka vědomo toho, co udělalo,  
a nést za to i následky, tj. být za své chování zodpovědné.

Děti v předškolním a mladším školním věku je možné naučit pravidlům i tak, 
že je s nimi společně napíšeme nebo nakreslíme a vystavíme je na přístupné 
místo, kde si je mohou prohlížet, vracet se k nim, povídat si o nich, abychom 
je nenásilnou formou připomínali.

V období puberty děti často vzdorují a zkouší hranice překračovat. Jednak 
tím chtějí poznat své místo v  rodině, ale také zkoumat výchovné vztahy.  
K překračování hranic dochází rovněž ve snaze rodiče vyprovokovat či na 
sebe upozornit. V takovém případě se dítě rodiči snaží naznačit, že mu  
vymezená pravidla nevyhovují, jsou pro něj nepřiměřená či nadsazená nebo 
stanoveným hranicím nerozumí a chce je pozměnit. Na překročení hranic 
je důležité reagovat, ne však trestem či zákazem. Rodič by měl přistoupit  
k vyvození logických důsledků a přirozených následků. Logické důsledky  
vedou ke konstruktivnímu řešení problému či chování a dítě nezastrašují tak, 
jako by tomu bylo v případě použití trestu. Vyvozováním logických důsledků 
dáváme dítěti najevo, že nad nastalou situací chceme uvažovat a řešit ji spo-
lečně s ním. Bereme tak dospívající dítě za partnera v řešení nastalé situace.

4. 
Děti potřebují  
hranice

Nikola Metličková, Miroslava Tomášková

Co jsou to hranice ve výchově? Jakou výchovu praktikujete – demokratickou, 
autoritativní nebo liberální? V čem jsou rozdíly mezi těmito formami výchovy, 
výhody/nevýhody? Nedaří se vám, aby vás dítě poslouchalo? Víte proč?

Pokud chcete zodpovědět uvedené otázky a vědět, proč je důležité od raného 
dětství u dětí nastavovat hranice a co tyto hranice vlastně jsou, je následující 
text určen právě vám.

Jak dítě roste, začíná se u něj rozvíjet vědomí jeho vlastního já, což je ob-
dobí okolo jednoho roku věku. Dítě začne prozkoumávat svět, od matky  
se vzdalovat a zase se vracet, aby se ujistilo o její přítomnosti. Tyto výpravy 
se prodlužují a dítě svět zkoumá a zkouší, co vše umí, dokáže a také co může. 
Ozývá se od něj ono známé – já sám/sama, já chci/nechci apod. Jak pozná, že 
něco může a něco ne? Zde je role na straně rodiče, který dává ony mantinely 
a říká dítěti ano, smíš, nebo ne, tohle nedělej, nebo pozor! Dítě brzo zjistí, 
že lákavá pro něj jsou právě ona omezení, a pokouší trpělivost i důslednost 
v zákazech svých rodičů. Co se mu jednou podaří posunout, to zdolává i ve 
své mysli. Je to možné, dosažitelné, a tak to zkouší znovu a zas. Tam, kde 
tyto mantinely chybí, dítě zažívá střet s existenční nejistotou, rodiče jej totiž 
mantinely a dohledem nejen kontrolují, ale i chrání před nebezpečím světa, 
tedy v dobré víře, s dobrým úmyslem. A když tato ochrana chybí, dítě si musí 
samo zažít zkušenost, co je dobré a co ne. Tato zkušenost může být i bolestivá 
a mít celoživotní následky, kdy se jizvy těžko hojí. Výchova dítěte v prvních 
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5. 
Máme doma  
puberťáka

Miroslava Tomášková

Cítíte se někdy v koncích s vaším dospívajícím dítětem? Máte pocit, že ať udě-
láte cokoli, je to vnímáno špatně, s kritikou a nevolí? Stokrát opakujete svoji 
adekvátní žádost a vaše dítě to neslyší? Jak s nimi vlastně máte komunikovat, 
jak docílit, aby vás brali vážně? Co se to stalo, že se tak změnili?

Pokud si někdy takovéto dotazy pokládáte, věřte, že v tom nejste sami.  V ná-
sledujícím textu se vám pokusíme objasnit, proč je toto období tak náročné. 
Co vlastně chování vašich dětí znamená, co vaše dospívající děti potřebují  
a jak tomu můžete pomoci. Tak neztrácejte naději, třeba naleznete odpověď 
i na své trápení.

Pubertou je označováno období mezi 11 a 15 rokem života dítěte, přechází 
v adolescenci, období mezi 15 a 20 lety.

Puberta je jedním z nejnáročnějších období v životě dítěte. Je to období pře-
chodu od dětství do dospělosti. Někdy je s trochou nadsázky označováno za 
období prvních lásek i zklamání, jindy se o něm mluví jako o období hormo-
nální bouře, která připomíná život na vulkánu. Nikdy nevíte, co přijde a kdy 
bouchne.  Na cestě životem představuje toto období zásadní zkoušku, jejíž 
úspěšné zvládnutí umožní přerod dítěte v  mladého zdravého dospělého, 
který si bude vědom toho, kým je.

Pravidla nejsou ničím jiným než smlouvami, které vymezují svobodu a hranice 
jednání. Pokud rodiče chtějí, aby dítě pravidla respektovalo, je především na 
nich, aby je respektovali sami. Každá rodina má „nějak“ nastavené hranice. 
Hranice jsou takovou neviditelnou linií, kterou jednotliví členové akceptují, 
respektují a dodržují. Vymezování hranic ve výchově je nezbytné, protože 
pokud dítě nemá jasné a pevné hranice, ztrácí pocit bezpečí. Tyto hranice by 
se měly vytvářet nikoli pro děti, ale společně s dětmi. V tom je rozdíl mezi 
autoritativním a demokratickým přístupem. Autoritativní přístup ve vý- 
chově vlastně dětem přikazuje, zakazuje, radí a neuznává jejich vlastní  
názor,  autonomii i pocit, po kterém touží, a to být rovny dospělým, samostatné  
a vážené. Ten, kdo volí autoritativní zacházení, sám potřebuje oporu a jis-
totu, a tak ji vynucuje po dětech příkazy. Liberální přístup oproti tomu zase 
žádné mantinely chování nedává. Dítě si takzvaně může dělat, co samo chce. 
A tím zažívá vnitřní chaos, nejistotu, nemá ve svých rodičích oporu a těžko 
se vyzná samo v sobě. Děti potřebují čitelné a pevné osobnosti. Cítí-li děti 
pevnost, jsou schopny se orientovat. Pevnost nemá nic společného s křikem, 
fyzickými či psychickými tresty nebo s panovačností. Spíše se pojí s vnitřním 
klidem, vzájemnou úctou, s přesvědčením, že to zvládnu a že můžu dělat 
chyby, chybovat je přeci lidské, ale vždy je možno chyby opravit a z chyb se 
poučit. Když se dětem nevymezí ty správné hranice, děti jsou neposlušné  
a projevují svoji frustraci. Měli bychom sledovat, kdy děti hranice překračují. 
Je to pro nás sdělení, že je třeba pravidla buď pozměnit, rozšířit, nebo pomocí 
dohodnutých důsledků zabránit jejich překračování. Anebo děti překvapit  
a navrhnout „výjimku“. Nebojte se tedy společně s dětmi vaše rodinná pravi-
dla vytvářet a praktikovat. Dáváte tak svým dětem kompetence, berete je tak 
vážně a prokazujete jim respekt a úctu.
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bylo těžko. A tak jim nezbývá než vzdorovat. S touhou po tom, aby byli uznáni 
a hodni vás dospělých. 

Co dělat? Musí se vydržet, všichni zúčastnění musí vydržet. Trpělivost je 
potřebná hlavně od vás dospělých. Je třeba si uvědomit, že dítě potřebuje 
znovu najít jistotu samo v sobě, potřebuje se adaptovat na všechny změny, 
které se s ním dějí, přijmout se v nové podobě, a proto více než kdy jindy 
potřebuje své rodiče, aby jej v tom podpořili. Třeba tím, že je pochválíte za  
každý úspěch. Umožníte jim více samostatnosti. Postupně je budete uvádět 
do světa dospělých skrze předávání svých zkušeností tím, že svým dospíva-
jícím dětem dovolíte i nějakou složitější věc, ovšem společně s postupným 
předáváním zodpovědnosti. Dále děti více než kdy jindy potřebují, abychom 
je brali vážně.  Vše, co vám sdělují, co cítí, co se s  nimi děje. Hlavně mě  
neignorujte, říkají vlastně, nebagatelizujte moje pocity, neposmívejte se mi, 
že jsem jen hloupý puberťák, apod. Vědí, že jsou mnohdy nesnesitelní, ale 
potřebují jako v každém jiném období lásku svých rodičů. Vaše děti potřebují, 
abychom jim namísto mentorování a kritiky předložili jiný způsob jednání, 
ukázali, jak mohou věci udělat jinak, vysvětlili, jak je to správně se chovat, sdě-
lili své stanovisko k dotazům apod. Potřebují, abychom uznali vedle svých 
soudů a naší dospělé logiky i jejich kreativitu a fantazii. Oni vidí svět jinak, 
a kdyby mohli, chtěli by jej změnit, aby fungoval jinak, věří, že to i dokážou. 
Potřebují zpětnou vazbu od nás rodičů, která jim dá mantinely chování, bude 
mít pro ně význam k rozvoji sebejistoty svého počínání. Také potřebují, aby-
chom jim dali čas na to být někdy sami se sebou, když to potřebují, svého 
místa, kam si utečou a zavřou se. Potřebují, abychom se my dospělí k sobě 
chovali hezky, aby tento vzor mohli napodobovat, a ne odmítat. Potřebují, 
abychom je brali za partnery v dialogu, a ne stále za malé děti, které nás musí 
poslouchat. Potřebují se naučit s  námi spolupracovat, a to jim umožníme 
třeba tím, že je budeme zapojovat do hledání řešení, budeme jim předávat 
kompetence v tom, co mohou dělat, přiměřeně je budeme vystavovat situacím, 
kdy si budou muset umět sami pomoct, namísto přehnaného ochranitelství 
a ušlapávání životní cesty. Místo trestání potřebují sdělit, jak se cítíme my  
dospělí, když se k nám špatně chovají, nerespektují nás, a jak si tím ničí vztahy. 
Tím v nich podporujeme rozvoj emoční inteligence a empatie.

Vždyť brzo již z nich dospělí budou a naším společným přáním by mělo být, 
aby byli sebevědomí, odvážní, čestní a zdraví. Aby jejich nová identita měla 
pevné základy, které se nezbortí při první překážce. Aby jednou zaujali ve 
společnosti své místo a byli uznávaní a respektovaní. Aby při tom všem  
zůstali sami sebou, zachovali si hravost, radost a bezstarostnost mládí  

Jedná se o nejdramatičtější období v životě člověka vůbec. Zasahuje celou 
osobnost člověka, která se prudce mění. Ne že by v životě člověka pak již 
nebyly krizové a náročné situace a období. Ale nikdy již neprobíhají takovou 
rychlostí. Nástup puberty je někdy patrný již od 9 až 10 let. Mluvíme o prepu-
bertě. Projevuje se tak jako po zbytek období větší vzdorovitostí dětí. Vlastní 
puberta pak startuje okolo 12 let. Vše, co bylo budováno do té doby, jako 
kdyby najednou pro dítě přestalo existovat. Včetně tradičně uznávaných 
hodnot. A stejně tak se cítí i dítě. Ztrácí se samo v sobě, ve svých zmatených 
a mnohdy protichůdných pocitech. Necítí se být najednou ve své kůži. Jeho 
tělo se překotně mění. Hormonální bouře v organizmu si vybírá svou daň na 
pleti, vlasy se více mastí a plihnou, chlapcům hrubne hlas, jejich tělo se oba-
luje svalovou hmotou, dívky naproti tomu zaobalují své tělo tukovou tkání  
a dostávají ženské tvary. Obě pohlaví zjišťují, že potřebují začít používat deo-
doranty, jinak to není k vydržení. U dívek dochází k první menstruaci a cyklus 
bývá z počátku nepravidelný, u chlapců dochází k první poluci atd. 

Každý z nás jsme to zažili a možná si ještě vzpomenete na to, jak vám tehdy 
bylo. Nebylo to zrovna růžové období. Jako kdyby si dospívající nevěděl rady 
s tím novým tělem i svými novými myšlenkami a on si skutečně rady neví. 
Najednou s drobnohledem vnímá každou změnu, která se s ním děje.  Rov-
něž citlivě reaguje na každou poznámku směřující k  jeho osobě. A je pro 
něj zraňující, když je potupná, kritická nebo neupřímná. S čím by se jindy za 
chvilku srovnal, v něm nyní rezonuje a podrývá jeho nově budované a za-
tím křehké sebevědomí. Ve své nejistotě se uzavírá, utíká do svého vnitřního 
světa, místo aby se se svými těžkostmi a trápeními podělil. A když už se chce 
někomu svěřit, tak spíše vrstevníkům, kamarádům než vám rodičům.

Pochopení naší vlastní cesty životem, včetně rozpomenutí na těžké období 
puberty a toho, co se s námi samými tenkrát dělo, může pomoci pochopit 
cítění i směřování našich dětí, neboť životy dětí a rodičů jsou neodmyslitelně 
spjaty.

Změny, které u dítěte nastávají, jsou přirozenou cestou k tomu, aby se dítě 
začalo měnit v dospělého. V duševní rovině i v rovině tělesné. Rodič to pocítí 
právě tím, že namísto do té doby poslušného a spolupracujícího dítěte, které 
nemělo vlastní názor, v lecčem si i nechalo poradit a poslechlo, se začne se-
tkávat se vzdorujícím, odmlouvajícím a mnohdy drzým synem/dcerou, kteří 
by již rádi byli rovni dospělým, prosazují vlastní, kolikrát absurdní názory, 
jsou ochotni za ně držet hladovky i vyhrožovat odchodem z domu, ale sami 
dobře vědí, že stále ještě dospělí nejsou a ve světě by jim bez pomoci dospělých 
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Rodina byla do té doby jejich útočiště, ale nyní stojí na pomyslném prahu 
vykročit do vlastního života a jednou založit vlastní rodinu. Rodinní terape-
uti Chvála a Trapková přirovnávají tento jev k sociálnímu porodu, kdy do té 
doby byla rodina jakousi sociální dělohou a poté nastává porod dítěte do 
života ve společnosti. Nyní pro rodiče nastane období, kdy budou děti čím 
dál častěji opouštět rodné hnízdo, až jej jednou opustí docela a vrátí se třeba 
až s vnoučaty.

A vám rodičům nezbyde, než jim popřát šťastnou cestu, držet jim palce a věřit, 
že jim to v životě vyjde a podaří se jim zrealizovat jejich sen. To bude vaše 
největší odměna dobrého rodičovství.

a k tomu byli kreativní, inovativní, zkrátka tvůrčí. A také srdeční a milující lidé. 
Je toho tolik, co bychom jim přáli. Kolikrát jim přejeme hlavně to, co se nám 
samotným nepodařilo zrealizovat, v čem máme pocit, že máme nedostatek. 
A tak se snažíme nabízet svým dospívajícím dětem podnětné prostředí k roz-
voji, umožnujeme jim cestovat a poznávat svět, financujeme jejich zájmové 
činnosti, podporujeme jejich jazykový rozvoj apod. A následně můžeme mít 
pocit, že jsou nevděční, a místo „děkujeme vám“ od nich slyšíme, jak jsme 
hrozní, nechápající, omezení. Neberte si to prosím tolik osobně, byť to může 
bolet. Oni prostě někdy dokážou vypustit nehezká slova, ale ve skutečnosti 
dobře ví, že vás mají rádi.

A hlavně je třeba, abychom při tom všem nezapomínali také na sebe. Sku-
tečná výchova, která probíhá zcela nevědomě, je totiž výchova nápodobou. 
A tak pokud budeme my dospělí spokojení, budeme žít svůj život naplno, 
rozvíjet se, objevovat nové možnosti, neustrneme ve zkostnatělých názorech 
a přesvědčeních, ale pokusíme se s tím mládím držet krok, tak budeme tento 
vzor našeho počínání předávat našim dětem a ty jej budou chtít napodobovat. 
Skutečně platí, že šťastný rodič rovná se šťastné dítě. To jaké je doma klima, 
zda je podnětné a rozvíjející, milující a radostné, nebo plné nervozity a dusna, 
konfliktů a zklamání, ovlivní to, zda budou chtít být dospívající jako my, nebo 
to budou chtít odmítnout. Přitom ovšem platí, odmítanému největší krajíc. 
Tedy to, co se budou snažit vaše dospívající děti odmítnout a co budou slo-
žitě celý život hledat v  touze například po harmonii, se jim nakonec může 
zopakovat ve vztazích, kdy si zpětně uvědomí, že v zátěžové situaci se chovají 
stejně, jak se choval jejich odmítaný táta nebo máma. Mnohem snazší je  
najít si cestu k sobě již v průběhu dospívání a tato aktivita je potřebná od vás 
rodičů, kteří jste dospělí, moudří a víte, co může napáchat dětské trápení na 
duši dítěte.

Pokud vaše děti úspěšně zvládnou období puberty, mohou směle vstoupit 
do již klidnějších vod období adolescence. 

Hormonální bouře ustala, zůstává potřeba ukotvit nově vybudovanou iden-
titu dospívajícího. Ustát boj s  nejistotou a pochybnostmi o sobě samém.  
Stabilizovat toto pojetí o sobě samém, o tom, kým jsou. Tedy, jací jsou lidé, 
co umí, co dokážou, v čem jsou jejich přednosti i slabá místa, jak si stojí za 
svými názory, jak znají své city a dokážou se ve svých pocitech vyznat, jak 
znají své možnosti i limity, jaké mají ideály a vzory v životě, jaké vyznávají 
hodnoty, jaké mají postoje k určitým životním otázkám, jaký spatřují smysl 
života atd. Kam tedy vede jejich cesta.
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Každý z nás příslušíme k určitému rodu. Rod je vlastně posloupností našich 
předků. Každý rod má svoji linii mužskou a ženskou. Každý rod i každá rodová 
linie má své příběhy, své hrdiny i své poražené. Z rodu může dítě i dospělý 
čerpat sílu, učit se životní moudrosti, nacházet v něm oporu. Rod předurčuje 
náš život, je naší součástí, je kořenem našeho života. Rod může člověka rov-
něž oslabovat svými mýty, tabu nebo dokonce domnělými prokletími. Rod je 
proto často znázorňován jako strom – strom života.

Každý z nás si přináší ze své rodiny a rodu osobitou životní zkušenost. Tato 
zkušenost bývá často předávána v příbězích nebo rodových poselstvích i po 
mnoho generací.

Osobnost dítěte je formována v rodině, která je spjata celou sítí vztahů s ro-
dem matky i otce. Rodová soudržnost nebo naopak nesoudržnost má vliv na 
utváření mladého člověka a to, kým je. Po celé generace mohou být předávány 
rodinné tradice a rituály, stejně jako určité hodnoty v  životě člověka. Mo-
hou se opakovat určité způsoby řešení situací, mohou se opakovat vztahové 
vzorce, například vztahů otců a synů nebo matek a dcer a samozřejmě vztahů 
mužů a žen, tedy vztahů partnerských. Každý z  nás má možnost rodinou 
převzaté hodnoty přijmout, nebo odmítnout. Toto se děje zejména v období 
dospívání. Mladý člověk může začít vzdorovat a dělat věci přesně opačně. 
V rodě se mohou opakovat i špatné návyky, závislosti, násilí, útěky z domova 
a nemoci. 

Hovoříme pak o tzv. transgeneračním přenosu.

Mezi klasický transgeneračně podmíněný přenos patří i vnímání prosté role 
muže a ženy. Co tedy vlastně znamená být ženou nebo mužem? Co se od 
toho kterého očekává, co má naplnit, jak má vypadat, jak se chovat, co dělat 
či nedělat? S čím se tedy může nebo by měl dospívající mladý člověk identi-
fikovat. 

Genderové rozdělení rolí na typicky mužské chování a typicky ženské chování 
je v dnešní době považováno za přežitek hodný rekonstrukce. Přesto však 
přetrvává v podvědomí nás všech a mnohdy kvůli němu znovu leckterý účast-
ník rozpoutá boj. Boj za práva žen či práva mužů, eventuálně boj za jejich 
rovnoprávnost. Již dávno se zdá být přežitkem to, že jedině žena vaří a pře-
baluje dítě, zatímco muž nosí domů peníze a výchově dětí přihlíží pouze zpo-
vzdálí. Přesto vymanit se z tohoto stereotypního, po generace předávaného 
vnímání může být někdy složité. Zdá se, že ženy si přejí kromě mateřských 

6. Síla rodu  

Miroslava Tomášková

Je důležité pro děti a obzvláště ty dospívající znát své kořeny? Co jim znalost 
svého rodu může přinést? Kdy to může přinést těžkosti a jaké?

Z  pohledu terapeuta se zdá být více než důležité, aby každý z nás měl  
povědomí o svém rodu, tedy o tom, odkud pochází a kam směřuje. Může pak 
snáze pochopit, co jeho život ovlivňuje, formuje a jak a kam díky tomu vede 
naše životní cesta.

Velký význam pro člověka o tomto poznání přichází právě někdy kolem 12 let 
a dále pak ještě výrazněji v 15 letech a rané dospělosti kolem 18 let. Mladý 
člověk se sám sebe i svého okolí ptá, komu je podobný, po kom má takové  
a jiné schopnosti, vlastnosti, tedy vlohy i případná omezení.

V tomto období začíná mnohem intenzivněji vnímat to, co se kolem něj děje, 
jak se k sobě lidé vztahují, co je trápí, co je spojuje i rozděluje, srovnává se se 
svými rodiči, vrstevníky, hledá vlastní místo v životě a svoji hodnotu.

Pohlédnout na svoji rodinu zblízka, moci si doma popovídat o tom, jaký byl 
táta coby malý kluk a jeho děda nebo jaká byla babička a její matka, je pro 
dospívající velmi důležité. Je to součást jejich identity, povědomí, odkud jsou 
a kam patří.



32 33

a podle něj žije. To je ona nesvoboda. Zajisté si každý vzpomenete na to, co 
rodiče říkali vám. Od častého poselství pro mladé dívky a ženy (hlavně si vezmi 
hodného, který nepije a nekouří, nebo nikdy nevěř ženatému muži) až na-
příklad po poselství, že práce neuteče. Poselství vznikla s dobrým úmyslem  
a mají například ženu před něčím varovat nebo upozornit na nějaké ohrožení 
apod. Řídit se jimi však zcela, bez znalosti konkrétní situace, je krátkozraké  
a omezující, a může tak být bráněno vlastní cestě a osobité životní zkušenosti 
mladého člověka. 

Rodová poselství vytvářejí určité ideové prostředí rodiny, její hodnoty a oce-
ňované ideály. Staví tak pomyslnou laťku, kam by se měl člověk ve svém 
životě dostat, co by měl vybudovat, jak by měl žít apod. Člověk, který takové 
poselství nenaplní, může snáze podlehnout pocitu selhání v životě.

Znalost našeho rodu dává každému vědomí přesahu sebe sama. Můžeme 
si uvědomit propojenost s liniemi před námi a náš vliv na linie po nás. Už to 
není jen o nás, jsme součástí něčeho většího, někam patříme. Jistě si vybavíte 
nákladně dělané stromy života u šlechtických rodin, které si na příbuznosti  
a svém urozeném původu velmi zakládaly.

Význam podobnosti lidí má své hluboké působení a špatně formulovaná 
zmínka o této podobnosti může mít silně zraňující sílu. Tak například když 
rozzlobená matka na otce řekne svému synovi, jsi celý táta. Pro syna to může 
znamenat, že se na něj matka také zlobí, nebo jej může přinejmenším zne-
jistět, zda být jako táta je dobře, nebo vlastně ne. Otvírá se tedy celá škála 
možné interpretace od hrdosti ženy na otce až po opovržení otcem a tím po-
tažmo synem. Stejně velkou sílu mají převypravované příběhy o tom, jaký byl 
například děda hrdina, co vše dokázal, nebo naopak jaký byl děda padouch 
a jak lidem ubližoval. Každý si k tomuto příběhu přidá vlastní emoce a inter-
pretace toho, proč tomu tak bylo, a vznikne fikce daleká původnímu příběhu 
a realitě dědy. Co však s tím mohou udělat jeho potomci? Vždyť onen děda 
patří do jejich rodové linie a je tedy součástí jejich tvořené identity. A tak je 
dobré se na příběhy dívat jako na mýty a zkusit je rekonstruovat. Tedy ne-
přijmout je v jejich předané verzi, ale zkusit nalézt dítěti vodítko pro vlastní 
interpretaci, významovost, poodstoupit od nich a zbavit se zátěže tradovaného 
poselství, že syn bude stejný padouch jako jeho otec, nebo naopak.

V rodině se transgeneračně mohou předávat i onemocnění, a to nejenom 
ta geneticky podmíněná, ale i onemocnění tzv. psychosomatická. Jedná se  
o onemocnění, kdy má člověk tendenci reagovat na neuspokojení svých 

povinností také možnost se například dále vzdělávat, seberealizovat, dělat 
kreativní a zajímavou činnost od srdce a také sdílet své zkušenosti s jinými 
ženami, podílet se tak na společenském životě obecně. A muži již nechtějí být 
vylučováni z výchovy svých dětí. Přejí si být otci, kteří budou s dětmi doma, 
budou s nimi sportovat, učit se a poznávat svět. Přesto přenechat „ženské“ 
povinnosti muži není pro leckterou ženu jednoduché nebo se neobejde bez 
vnitřních výčitek. A stejně tak pro muže nebývá snadné například přijmout 
fakt, že žena vydělává více než on a jedná autonomně, je tedy nezávislá. Žijeme 
v době, která vlastně naoko stírá rozdíly mezi ženami a muži, ale ve své pod-
statě se ukazuje jako nelehká, a proto mnoho žen i mužů hledá to, kým jako 
muži a ženy skutečně jsou.

Jako mýty mohou pro dospívající fungovat po generace předávané ideály 
bez cenzury/korekce dle dané reality. Tak například předávaný mýtus, že 
ženy musí být vždy silné a vše vydržet, může být bez korektivní zkušenosti 
převzatý jako mýtus o méněcennosti a slabosti mužů. Na jedné straně tedy 
v ženské linii rodu tento mýtus může podporovat soudržnost a sounáležitost 
žen se „stejným mužem“, který je tedy „neschopný (opět)“, ale je pak potřeba 
korektivní zkušenosti, že existují i silní a stateční muži a žena může ukázat 
svoji slabost, aby z tohoto začarovaného kruhu mohla vyjít ven. A to se stane 
teprve změnou postoje ženy k mužům. Stejně je tomu tak s mýtem, že muži 
nepláčou. I zde je potřeba korektivní zkušenosti pro muže, že plakat není 
slabost, ale že ženou může být pláč muže vnímán i jako síla muže ukázat své 
nitro, svoji zranitelnost, a nabídnout tak ženě intimitu.

A protože každá budoucí dospělá žena i muž mají svoji rodovou linii, je dobré 
si uvědomit, za jakých okolností a jak se někdy chováme a zda se takto ne-
chovala i naše matka/otec a její matka/otec atd.

Genealogie se přímo zabývá předivem příbuzenských vztahů. Věnuje  
pozornost způsobům jednání aktérů rodu, opakováním určitých situací a je-
jich souvislostem, způsobům řešení krizí, rodovým poselstvím a tradovaným 
hodnotám. Kdo je například oceňovaný a kdo zatracovaný apod. Zabývá se 
rovněž tím, co vše se v rodině předává – genetickou dispozicí počínaje přes 
nadání pro určitou činnost, volbu povolání až po případné nemoci.

Právě poselství rodu mohou mít velkou sílu. Otiskují se do podvědomí člověka 
a působí nejvíce právě ve chvílích, kdy se člověk dostane do krize a chce věci 
udělat jinak. Takový člověk vnitřně touží po osvobození, ale ponejprv musí 
přijmout to, že on není tím, kým si myslí, že je. Pouze převzal určité poselství 
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Rodinná terapie se zabývá prací s  celým rodinným systémem, který se  
nachází v obtížné životní situaci. Terapeuti pomáhají měnit interakce členů 
rodiny navzájem, zprostředkovávají jiný pohled na proběhlé události a jejich 
význam, otevírají nové možnosti řešení situace apod.

Genealogie rodiny může být pro terapeuty vodítkem k hlubšímu pochopení 
významů i zdrojů k řešení potíží a tím účelné pomoci svým klientů.

Pokud jste si v následujících řádcích nalezli odpověď na to, zda je dobré znát 
svůj původ, své kořeny a to, jak nás náš rod ovlivňuje, jsme rádi. Kdo by 
chtěl postoupit dál, může si sám svůj rodokmen vytvořit i graficky. V dnešní 
době mu pomohou moderní technologie. Přejeme vám zajímavé hledání  
a objevování.

emočních potřeb tělesným příznakem. Jistě znáte bolesti zad z  přetížení  
a stresu, migrenózní bolesti hlavy z  nefunkční komunikace a partnerství, 
žaludeční vředy z mezilidských konfliktů a frustrace nebo duševní příznaky, 
jako jsou časté deprese z nevydařených vztahů, životních proher a selhání. 
A mohlo by se jmenovat dál. Vždyť tělesná schránka člověka je propojená 
s psychickým prožíváním a nutně tedy na ně musí reagovat. Nelze tedy jen 
odstranit symptom, je potřeba hledat příčinu, a ta bývá často v pocitu nespo-
kojenosti se svým životem, nenaplněnosti svých tužeb a přání, například po 
blízkosti, sdílení, lásce, sounáležitosti apod. Jak se zpívá v jedné písni: All you 
need, is love… a je tomu tak! A je k tomu ještě potřeba dodat, že nejen být 
milován, což si každý zajisté přeje, ale také umět milovat, a to především sám 
sebe, aby byl člověk schopen milovat druhé.

Někdy právě onemocnění paradoxně rodinu drží pospolu, vytváří soudrž-
nost, která by třeba jinak nebyla. Členové rodiny totiž jazyku onemocnění 
rozumí. Ví, že například nemocná maminka potřebuje péči a pozornost,  
a nemohou ji tedy opustit a jít si vlastní cestou. A tak si můžeme onemocnění 
i hýčkat. Je tedy dobré se zeptat, k čemu nám onemocnění slouží, jaký benefit 
jím získáváme, že si je držíme? To vyžaduje odvahu pohlédnout na situaci 
jinak, jiným úhlem pohledu a chtít ji změnit. 

Liberečtí terapeuti Chvála a Trapková rozvinuli po letech práce s psychoso-
matickými klienty systém tzv. časové osy, která ukáže klientům souvislost 
mezi určitými životními událostmi a nemocemi člověka. Člověku zviditelní 
souvislosti, což mu poskytne potřebné uvědomění a pochopení. Nemoc je 
jako varování, že se má člověk zastavit nebo udělat nějakou změnu v dosa-
vadním způsobu života. Psychosomatičtí klienti se vyznačují tím, že svému 
tělu neumějí naslouchat a o svých touhách a emocích s nimi spojených obtížně 
hovoří. Raději se uchýlí do tělesného příznaku, než by čelili nejistotě, která se 
pojí s potřebnou změnou.

Každá rodina prochází vývojem tak, jak se vyvíjejí její členové. A jako každý 
ve svém životě prochází vývojovými krizemi spjatými s věkem, kdy je potřeba 
něco zvládnout, aby se vývoj posunul dál, tak i rodiny procházejí vývojovými 
stádii více či méně obtížnými v souvislosti s věkem dětí i rodičů. Rodiny se tím 
mění, vyvíjejí, zrají. Jedním z výrazně kritických míst ve vývoji rodiny bývá puberta  
a dospívání dětí. Zde dochází ke střetu představ rodičů o životě dětí a představ dětí 
o svém životě. A někdy se kritické momenty v životě nahromadí a někdo z rodiny 
ustrne ve vývoji a může onemocnět. Každá rodina však má své zdroje k uzdravení. 
S jejich hledáním a nalézáním mohou člověku pomoci rodinní terapeuti. 
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