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Abstrakt 
Tato diplomová práce je věnována tématu moci jazyka a vztahu mezi jazykem a 

myšlením, vnímáním a prožíváním. Téma je nahlíženo skrze výchovnou metodu 

Respektovat a být respektován, jejíž základní premisou je, že forma komunikace rodiče 

s potomkem ovlivňuje výchovné úspěchy, ale také chování dítěte a hodnoty a postoje, které 

bude zastávat v dospělosti. Tento předpoklad je v diplomové práci ověřen empirickým 

výzkumem – rozhovory s rodiči a pozorování v rodinách ukazují, jak specifický způsob 

komunikace (který s sebou nese konkrétní gramatická a pragmatická pravidla) ovlivňuje 

chování a prožívání dítěte i rodiče. 

  

 

Klíčová slova 
Jazyk, komunikace, moc jazyka, Respektovat a být respektován, lingvistický 

relativismus, výchova, pragmatika, teorie zdvořilosti, Sapir, Whorf 

 

 

 

Abstract 
This diploma thesis deals with the power of language and the relation between 

language and thought, perception and experience. The topic is viewed through the 

"Respektovat a být respektován" (To Respect and To Be Respected) educational method. 

The main assumption of this method is that the way the parent communicates with the 

child affects educational success as well as the behaviour of the child and the values and 

attitude he or she will have as an adult. This premise is empirically tested by interviews 

with parents and observations in families, which show how the specific way of 

communication (which is based on particular grammatical and pragmatic rules) influences 

the behaviour and experience of both the child and the parent. 

 

Key words 
Language, communication, power of language, Respektovat a být respektován (To 

Respekt and To Be Respected), language relativism, education, pragmatics, politeness 

theory, Sapir, Whorf 
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Motto 
 

Také slova jsou činy.  

 

Ludwig Wittgenstein 
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ÚVOD 

Vztah myšlení a jazyka zaměstnává myslitele už po staletí. Někteří jsou tak jako Ludwig 

Wittgenstein přesvědčeni, že „hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa“1 nebo 

stejně jako Roland Barthes soudí, že „jazyk je fašistický“2 a nutí nás se mu přizpůsobovat. 

Teorii lingvistického relativismu, která tvrdí, že jazyk ovlivňuje naše myšlení, 

zformulovali američtí lingvisté Edward Sapir a Benjamin Lee Whorf před více než 

osmdesáti lety. Hypotézy, které z ní vyplývají, testují psycholingvisté, sociolingvisté i 

antropologové dodnes. Skromným příspěvkem do této diskuse by měla být i tato práce.  

 

Cíl práce 
Tato magisterská práce je věnována tématu moci jazyka a vztahu mezi jazykem a 

myšlením, vnímáním a prožíváním. Jelikož jsem nechtěla ulpět na rovině teorie, na které 

bylo již téma hojně zpracováno, rozhodla jsem se moc jazyka pokusit uchopit pomocí 

empirického výzkumu. Jako materiál pro analýzu jsem si zvolila výchovnou metodu 

Respektovat a být respektován3, jejíž hlavní myšlenkou je, že forma komunikace rodiče 

s potomkem ovlivňuje výchovné úspěchy, ale také chování dítěte a hodnoty a postoje, které 

bude zastávat v dospělosti.    

Podnětem pro zvolení tohoto tématu pro mě bylo také mé vlastní rodičovství. Kromě 

praktické aktualizace tématu moci jazyka by práce mohla být přínosná také pro rodiče, 

kteří přemýšlejí, jak co nejlépe vychovávat své děti. Přinejmenším by práce mohla 

posloužit k uvědomění si významu, jaký jazyk hraje v každodenním životě.    

 

Základní představení tématu  
Respektovat a být respektován je výchovná a komunikační metoda, kterou vytvořila 

skupina čtyř českých psychologů4. Inspirací jim byla především kniha amerických autorek 

Adele Faber a Elaine Mazlish Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby 

                                                
1 WITTGENSTEIN, L. Tractatus logico-philosophicus. Praha: Oikoymenh, 2007, s. 65 (Dále bude citováno 
jako Tractatus logico-philosophicus) 
2 BARTHES, R. „Lekce“. In: M-Ponty, M., L-Strauss, C., Barthes, R., Chvála moudrosti, Bratislava: Filoso-
fie do kapsy, 1994, s. 84 (Dále bude citováno jako BARTHES) 
3 KOPŘIVA a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2005. (Dále bude citováno jako RaBR).  
4 Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Pavel a Taťána Kopřivovi. 
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nám děti důvěřovaly5. Poznatky z ní doplnili Kopřiva a kol. o zkušenosti z kurzů pro 

učitele, které pořádali již osm let předtím. Kniha u nás vyšla poprvé v roce 2004, prodalo 

se jí dosud asi 47 tisíc výtisků6 a její popularita stále roste7.  

Autoři vymezují pojmy autoritativního versus demokratického způsobu výchovy a 

s ním spojeného mocenského versus partnerského způsobu komunikace. Tvrdí, že existuje 

efektivní a neefektivní způsob komunikace s dítětem. Mocenské prvky komunikace, tedy 

příkazy, pokyny, zákazy nebo výčitky může dítě podle autorů RaBR chápat jako ohrožení 

vlastní sebeúcty, což často zvyšuje jeho nechuť udělat to, co rodič žádá. Dlouhodobé 

působení neefektivních komunikačních způsobů může navíc podle autorů mít dopad i na 

osobnost a vývoj dítěte. Autoři dávají ve své knize doporučení, čím neefektivní – a přesto 

běžně používané – formulace nahradit. Jejich doporučení zahrnují konkrétní gramatická i 

pragmatická pravidla: například vyhnout se používání 2. osoby jednotného čísla a tedy 

hodnocení dítěte, mluvit raději o tom, CO není v pořádku, než KDO za to může (Ten koš 

není vynesený namísto Zase jsi nevynesl ten koš!) vyhnout se rozkazovacímu (Přestaň! 

Udělej! Neběhej!), příp. podmiňovacímu způsobu (Měl bys…), používat pokud možno 

pozitivní formulace (Louži je potřeba obejít namísto Nešlapej do té louže).  

 

Plán výzkumu a hypotéza 
Tato práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. V teoretické části práce 

bude nejprve popsán vývoj smýšlení o vztahu mezi jazykem a myšlením a zhodnocen stav 

současného bádání. Druhá kapitola se bude věnovat základním premisám metody 

Respektovat a být respektován a podrobnému popisu jazykových doporučení, která dává 

pro komunikaci rodičů s dětmi. Relevance doporučení bude ještě před přistoupením 

k empirickému výzkumu pilotně ověřena obecnou analýzou z hlediska lingvistické 

pragmatiky8.    

                                                
5 FABER, A., MAZLISH, E. Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. 
Brno: Computer Press, 2007. 
6 Informace poskytla Dobromila Nevolová, spoluautorka knihy Respektovat a být respektován. Praha 
19.ledna 2012. 
7 Ročně se prodá dalších 5-8 tisíc výtisků. – Informace z rozhovoru s D. Nevolovou. 
8 Pragmatika nebo také pragmatická lingvistika (z řeckého pragma, skutek) je moderní vědecká disciplína na 
pomezí lingvistiky a filosofie, která se zabývá řečovými akty (promluvami, výpověďmi) jako účelnou pra-
xí řeči: člověk, který mluví, nejen něco říká, ale obvykle tím sleduje i nějaký záměr. Na rozdíl 
od sémantiky se pragmatika nespokojuje s ideálním (slovníkovým) významem slov, nýbrž všímá si záměru i 
strategie mluvčího, situace a kontextu výpovědí. Vedle významu výpovědi se zajímá i o její – často mimo-
řečové – účinky a důsledky. – VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005, s. 26 (dále bude 
citováno jako Psychologie komunikace) 
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Empirická část práce je věnována výzkumu zaměřenému na moc jazyka ve 

výchovné metodě Respektovat a být respektován. Rešerše potvrdila, že žádný podobný 

výzkum v českém prostředí ještě proveden nebyl9. Předkládaná práce by tedy mohla 

napomoci tuto mezeru zaplnit. Budu se v ní snažit otestovat hypotézu, že jazyk má vliv na 

mimojazykové okolnosti – chování a prožívání jak dětí, tak rodičů. Pomocí kvalitativních 

metod - polostrukturované rozhovory, zúčastněné pozorování a deník – budu hledat 

odpověď na výzkumnou otázku Ovlivňuje vědomé uplatňování komunikačních 

dovedností uvedených v knize Respektovat a být respektován chování dítěte, pocity rodiče 

a atmosféru v rodině, případně jak?  

Ve třetí kapitole bude nejprve charakterizován metodologický plán výzkumu, 

podrobněji popsán jeho cíl a výzkumná otázka. Dále bude uvedeno teritoriální a časové 

vymezení výzkumu a představeny výzkumné techniky. Poslední kapitola bude věnována 

analýze a interpretaci získaných dat.   

   

                                                
9 Dle mých zjištění byla výchovné metodě Respektovat a být respektován věnována zatím pouze jedna baka-
lářská diplomová práce obhájená na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ta se metodou ovšem 
nezabývala z hlediska jazyka, nýbrž zkoumala dopad absolvování kurzu Respektovat a být respektován na 
způsob výchovy. – FRŇKOVÁ, P. Rodičovské vzdělávání a jeho vliv na způsob výchovy v rodině. Brno, 
2009. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filosofická fakulta. (Dále bude citováno jako 
FRŇKOVÁ) 
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1. MOC JAZYKA 

Moc jazyka, kterým komunikujeme, můžeme pozorovat na každém kroku. Slova referují o 

skutečnosti, ale také ovlivňují její vnímání a rozumění, fixují ji v myslích. Dokáží nás 

popudit, vyprovokovat, ale i uchlácholit nebo zbrzdit v odhodlání. Dokáží přesvědčit o 

pravdě i věrohodně šířit lež. Volba vzletných slov při ceremoniálu dokáže v účastnících 

navodit dojem svátečnosti, patetické vylíčení zdramatizuje v posluchačových představách 

prožitou událost. Sofistikovaná forma vyjadřování zvládne navodit dojem profesionality a 

serióznosti, knižní projev plný cizích slov vyvolat úctu a obdiv k mluvčímu nebo představy 

o složitosti popisované skutečnosti. Esencí toho, o čem je řeč, je svět reklamy – co zmůže 

v myslích a v podvědomí lidí jediný slogan tvořený několika slovy, stále znovu 

opakovaný…    

Vnímání skutečnosti neovlivňuje jen sémantika neboli význam slov, ale i gramatika. 

Jak napsal Postman10: „Odlišné gramatické formy nabízejí lidem odlišné vnímání toho, jak 

funguje svět.“ Často stačí ještě mnohem míň: jinou představu o realitě v nás vyvolá zpráva 

zprostředkovaná slangově a jinou ta, kterou dostaneme v korektní a spisovné formě. Jinak 

působí zpráva předaná na vytržených listech z bloku a jinak týž text vytištěný a svázaný do 

kroužkové vazby…  

Heidegger nazývá jazyk příbytkem bytí11, podle F.A. Hayeka jsou slova vodítky 

jednání12, otec analytické filosofie Gottlob Frege mluví o filosofii jako o „zlomení moci 

slova nad lidským duchem“13, na potenciálně magickou moc slov upozorňoval – především 

ve svých Filosofických zkoumáních – také Ludwig Wittgenstein14.  

Analytik komunikace, psycholog Paul Watzlawick15 podrobně popisuje, jak 

tlumočníci politiků mohli (a zřejmě stále mohou) ovlivňovat dějiny včetně vyhlašování 

válek, často jen tím, že vypustí jediné slovo nebo intonací a důrazem posunou význam 

věty. Podobnou mocí disponují novináři, momentální idoly, učitelé a také – a to je pro tuto 

práci to hlavní – rodiče dětí. Člověk může jazykem, který používá, měnit sám sebe, své 

                                                
10 Postman citován in: Psychologie komunikace, s. 147  
11 HEIDEGGER, M. O humanismu. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 2000, s. 52 
12 Viz např. HAYEK, F. A. Osudná domýšlivost. Omyly socialismu. Praha: SLON, 1995, s.116 
13 Frege citován in: PEREGRIN, J. Filosofie a jazyk (Eseje a úvahy). Praha: Triton, 2003, s. 32 (Dále bude 
citováno jako PEREGRIN) 
14 WITTGENSTEIN, L. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 
15 WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost? Hradec Králové: Konfrontace, 1998. s. 71 
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bližní – i zásadně pozměnit svět. Slova, která volíme, jsou velmi mocným prostředkem 

utváření vztahů: vztahů mezi lidmi i vztahů člověka k událostem a ke světu. 

Slova bývají činy… 

1.1. Vztah myšlení a jazyka 

Že jsou jazyk a mysl v jakémsi důvěrném vztahu, tušili už v antickém Řecku nebo 

v předkřesťanské Indii. Otázkou, který z elementů je prvotní: zda je to jazyk, který vytváří 

náš obraz skutečnosti, nebo skutečnost, kterou jazyk zrcadlí, se zabýval například Platon16.  

Zastával názor, že svět je tvořen předem danými věčnými idejemi a úkolem jazyka je 

pouze tyto ideje co nejpřesněji odrážet. I pro Sv. Augustina byla slova pouhými nálepkami 

na již existující koncepty, a tento názor přetrval v podstatě po celý středověk. Immanuel 

Kant chápal jazyk pouze jako jeden z nástrojů, kterými lidské bytosti poznávají svět.17 

Změna v chápání jazyka přišla s německým romantismem konce 18. století a jeho 

myšlenkou rozdílných národních charakterů, neboli Volksgeist. Romantické myšlenky 

propojil se studiem jazyka Wilhelm von Humboldt, který považoval jazyk za odraz 

lidského ducha a zároveň za strukturu, jejímž prostřednictvím člověk nazírá svět - v roce 

1820 prohlásil: „Jazyky se neliší znaky a hláskami, ale viděním světa“18 19 Jakým směrem 

vede případná kauzální souvislost, tím se ovšem v té době ještě nikdo nezabýval. Pokud 

přece jen, spíše se soudilo, že kultura ovlivňuje jazyk (než naopak).   

Ve dvacátých letech dvacátého století hlásali američtí jazykovědci Charles Kay 

Ogden a Ivor Armstrong Richards, že „struktura našeho pojetí světa je odrazem gramatiky 

používané v našem jazyce.“ Jost Trier uvedl ve studii Das sprachliche Feld (Jazykové 

pole) z roku 1934: „Každý jazyk je systém, který uskutečňuje výběr z objektivní reality a na 

její účet. Každý jazyk totiž vytváří obraz skutečnosti… Každý jazyk provádí strukturaci 

objektivní reality vlastním způsobem a konstituuje elementy reality, které jsou vlastní 

danému jazyku…“20  

                                                
16 Viz. např. PLATÓN. Faidros. Praha: Oikoymenh, 2000, 265e, nebo PLATÓN. Kratylos. Praha: Oikoyme-
nh, 1994.  
17 STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha: Zvon, 1996, s. 232 
18 TRABANT, J. „How relativistic are Humboldts ´Weltansichten´?“. In: PÜTZ, M., VERSPOOR, M. Explo-
rations in linguistic relativity, Amsterdam: J. Benjamins, 2000.  
19 Pokud nebude uvedeno jinak, překlady citací z cizojazyčné literatury jsou vlastní. 
20 Oba citáty z: BUDIL, I.T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 2003. (Dále bude citováno 
jako BUDIL) 
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Skutečným předmětem vědeckého zájmu se propojenost jazyka a myšlení stala až 

díky Edwardu Sapirovi a jeho žáku Benjaminu Lee Whorfovi, lingvisticky orientovaným 

antropologům, kteří se problémem zabývali ve třicátých letech 20. století. Soubor hypotéz, 

které se po nich pojmenovávají jako Sapir-Whorfova21 teorie, se stala základem vlivného 

směru 20. století - tzv. lingvistického relativismu.  

1.1.1. Sapir a Whorfova teorie  

Prvním myslitelem, který dal myšlenkám Williama von Humboldta o tom, že klíčem 

k odlišným pohledům na svět je jazyk, systematičtější a vědečtější ráz, byl americký 

jazykovědec a antropolog Edward Sapir (1884-1939). Navázal na svého učitele Franze 

Boase, který zdůrazňoval nutnost poznání jazykového systému při výzkumu přírodních 

národů. Sapirova a Whorfova teorie se rodila postupně po roce 1931 v prostředí Yaleovy 

univerzity, kde kolem sebe Sapir shromáždil skupinu nadaných studentů, kteří se 

intenzivně věnovali studiu indiánských jazyků.  

I když Sapirovy názory na vztah mezi jazykem a myšlením se pořádně zhmotnily až 

v díle jeho žáka Whorfa, význam Sapira samotného spočíval především v tom, že celé 

bádání nad touto otázkou odstartoval. Jeho spis Language: An Introduction to the Study of 

Speech22 z roku 1921 se stále tiskne, i když k tématu vztahu moci a jazyka podává 

nejednoznačné informace. Například v desáté kapitole Whorf píše: „Nemůžu věřit, že 

kultura a jazyk jsou v jakémkoli reálném smyslu kauzálně propojeny.“ A na jiném místě: 

"Jazyk a naše myšlenkové pochody jsou neoddělitelně spjaty, svým způsobem jsou jedno a 

totéž.“  

Sapirův žák Benjamin Lee Whorf (1897 – 1941) už byl ve svých vyjádřeních 

jasnější. Celá teorie bývá dokonce někdy nazývána prostě „whorfianismus“. Většina 

Whorfových studií k tématu vztahu mezi jazykem a myšlením ovšem vyšla až po Sapirově 

smrti. Do jaké míry byla jejich společná teorie formulována původními Sapirovými 

myšlenkami a jakou roli hrálo pozdější Whorfovo zpracování, není tedy zcela jasné.  

Podstatu Sapirovy a Whorfovy teorie lze vyjádřit ve třech základních tezích:  

1. Veškeré „myšlení je jazykové“. 

                                                
21 Termín "Sapir-Whorfova hypotéza“ zavedl jeden ze Sapirových žáků, i když oba muži – učitel Sapir a žák 
Whorf – nebyli spoluautory žádné myšlenky a ani to, co tvrdili každý zvlášť, nikdy neformulovali jako hypo-
tézu. V současné době se proto používá spíše termín princip lingvistické relativity. – viz. např. LEE, P. The 
Whorf Theory Complex — A Critical Reconstruction, Amsterdam: John Benjamins, 1996, s. 16 
22 SAPIR, E. Language: An Introduction to the Study of Speech. New York: Bartleby.com, 2000. Dostupné z: 
http://www.bartleby.com/186/ [cit. 20.6.2012] 

http://www.bartleby.com/186/
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2. Každý jazyk vytváří specifickou „vizi reality“.  

3. Jednotlivé obrazy reality, konstruované různými jazyky, se vzájemně liší.   

 

Lingvistický relativismus měl podle Benjamina Lee Whorfa především rehabilitovat 

tisíciletou moudrost, k níž dospěly stovky jazyků světa během své evoluce, a přehodnotit 

tak úzkou zkušenost západní civilizace. Tezi, že různé kultury vnímají na základě 

specifické jazykové výbavy svět různým způsobem a že běžné užívání jazyka ovlivňuje 

chování, se pokusil doložit při studiu jazyka Hopiů. Zjistil například, že absence 

gramatických kategorií k odlišení minulého, přítomného a budoucího času má zásadní 

dopad na to, jak mluvčí hopijského jazyka chápou temporalitu. Na rozdíl od angličtiny a 

„standardních evropských jazyků“23 nechápe hopijský jazyk plynutí času jako sled 

odlišitelných, počitatelných jednotek (jako třeba „tři dny“ nebo „pět dní“), ale jako 

jednolitý proces a neobsahuje tedy žádná podstatná jména pro označení jednotek času. 

Whorf se domníval, že toto vnímání času je zásadní pro všechny aspekty kultury Hopiů a 

vysvětluje také určité jejich vzorce chování.24 Všiml si ještě jedné věci: Dominantní úloha 

podstatných jmen v evropských jazycích vede podle něj k substančnímu pojetí reality, 

kdežto v dialektech Hopiů patří ústřední místo slovesům a obraz světa je proto procesuální.  

Benjamin Lee Whorf zemřel v roce 1941 v pouhých čtyřiačtyřiceti letech a zanechal 

po sobě spoustu nedokončeného bádání a nepublikovaných statí. Závěry, ke kterým došel 

při svých experimentech, se pozdeji dočkaly zdrcující kritiky od dalších lingvistů a 

antropologů25. Podle nich byla jeho hypotéza špatně formulovaná a tím pádem 

netestovatelná. Většina toho, co vydával za důkazy vztahu mezi jazykem a myšlením, byly 

podle jeho kritiků pouze velmi spekulativní příklady. Whorfova (a Sapirova) úloha coby 

těch, kteří otevřeli zcela nový způsob uvažování o jazyce, je ovšem nepopiratelná, i když 

český antropolog Ivo T. Budil upozorňuje, že základní myšlenka jejich teorie není na první 

pohled nijak původní: v povědomí vzdělaného Evropana vždy byla zakořeněna představa o 

zvláštním privilegovaném vztahu francouzštiny k literatuře, němčiny k filosofii a teologii a 

angličtiny k vědě26.  

                                                
23 Whorf používal zkratku SAE (Standard Average European) pro převážně podobné gramatické struktury 
dobře známých evropských jazyků jako protipól méně studovaných mimoevropských jazyků, které se svými 
gramatickými pravidly vzájemně mnohem více odlišují. – CARROLL, J.B. (ed.) Language, Thought, and 
Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, MIT Press 1956, s. 138  

24 Tamtéž, kap. „The relation of habitus thought and behavior to language“ 

25 Viz. např. PEREGRIN, s. 51-66 

26 BUDIL, s. 295.  
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1.1.2. Relativismus versus univerzalismus  

Obvykle se rozlišují dvě části Sapirovy a Whorfovy hypotézy, které se liší v míře korelace 

mezi jazykem a myšlením: nejsilnější korelace se předpokládá u lingvistického 

determinismu, podle něhož povaha jazyka zcela determinuje šíři možných kognitivních 

procesů jedince. Toto stanovisko bývá přičítáno například Ludwigu Wittgensteinovi – 

odráží se například v jeho známé větě „Hranice mého jazyka znamenají hranice mého 

světa“27. Slabší verzí je tzv. lingvistický relativismus, podle něhož lingvistické kategorie 

ovlivňují myšlení a některé druhy ne-jazykového chování.  

Ve filosofii jazyka je otázka vztahu mezi jazykem a myšlením důležitá pro debatu 

kolem vztahu jazyka, vědění a vnějšího světa, a dotýká se také konceptu pravdy. Někteří 

filosofové soudí, že jazyk přímo reprezentuje entity, které už existují v objektivním světě a 

že tedy kategorizace je do určité míry předem daná. Jiní filosofové namítají, že 

kategorizace a konceptualizace je získaná a arbitrární, a že objekty světa mohou být 

kategorizovány mnoha různými způsoby, což vede k různým způsobům popisování nebo 

porozumění stejnému fenoménu. Filosofové se také liší v názoru na otázku, jestli je jazyk 

nástroj referování k objektům světa, anebo je to systém užívaný ke konstrukci mentálních 

reprezentací světa, které mohou být sdíleny mezi lidmi.   

Princip lingvistické relativity si krom filosofie získal pozornost mnoha dalších 

akademických oborů od psychologie a antropologie až po literární vědu nebo politologii. 

Hlavní bod debaty je, zda lidské psychologické schopnosti jsou spíše univerzální a 

vrozené, nebo jestli jsou výsledkem učení a tedy podléhají kulturním a sociálním 

procesům, které se na jednotlivých místech a v jednotlivých dobách liší. Univerzalistické 

hledisko zastává názor, že všechny lidské bytosti sdílejí stejný soubor základních 

schopností a že variabilita způsobená kulturními rozdíly je zanedbatelná. Tento názor 

nahlíží na lidskou mysl především jako na biologickou konstrukci – jelikož všechny lidské 

bytosti sdílejí stejné neurologické uspořádání, dá se předpokládat, že identické, nebo 

alespoň podobné budou také jejich základní kognitivní vzorce.28  

Právě z univerzalistických pozic přišla v šedesátých letech 20. století ta nejdrtivější 

kritika Sapirovy a Whorfovy teorie. Jedním z čelných představitelů jazykovědy, která se 

snaží identifikovat lingvistické „univerzálie“, je Noam Chomsky (*1928). Lingvista, 

filosof, historik, ale také aktivista a velký kritik americké zahraniční politiky, jehož přístup 

                                                
27 Tractatus logico-philosophicus, s. 65. 
28 Srov. STÖRIG, PEREGRIN, BUDIL atd. 



  18 

znamenal revoluci jak v lingvistické metodologii, tak v pohledu na samotnou podstatu 

jazyka29. Podle jeho teorie, kterou nazval generativní gramatika, lze ve všech jazycích 

světa najít jisté společné znaky, které naznačují existenci obecných struktur či tvůrčích 

schémat mysli. Tato schémata nelze nikdy získat vývojem, nejsou výsledkem evoluce, 

nýbrž - jak zastává Chomsky - jsou lidem vrozena, jsou člověku přirozená. To, co je 

vnímáno jako rozdíly mezi jednotlivými jazyky, jsou podle něj pouze povrchní fenomény, 

které nemají žádný efekt na kognitivní procesy společné všem lidským bytostem30.  

Jedním z nejhlasitějších kritiků Sapirovy a Whorfovy teorie (a zároveň přívržencem 

„chomskyanismu“) je Steven Pinker (*1954), ředitel centra kognitivní neurovědy na 

Massachusettském technologickém institutu v Bostonu. Podstata jeho tvrzení, které do 

velké míry navazuje na Chomského myšlenky, je zřejmá už z titulu knihy, která poprvé 

vyšla v roce 1994 a okamžitě se stala bestsellerem – Jazykový instinkt31. Jazyk je podle 

Pinkera něco člověku tak vlastního, jako třeba uchopování věcí. Nepřichází k člověku 

„zvenčí“, je naopak z jisté podstatné části dán něčím, co má „uvnitř“. Dispozice k jazyku je 

podle něj něco vrozeného, instinktivního. 

Univerzalistická teorie dominovala americké lingvistice až do 80. let 20. století a 

vytlačila tak ze středu zájmu lingvistický relativismus.   

1.1.3. Oživení zájmu o relativismus 

Ještě než zájem o lingvistický relativismus přerušila dominance univerzalismu, snažili se 

někteří badatelé ověřit relativistické principy empirickými výzkumy. Například v 50. 

letech psychologové Roger Brown a Eric Lenneberg zkoumali, jestli se u mluvčí jazyků, 

které se liší v klasifikaci barev, liší také vnímání barev. Zjistili, že lidé z kmene Zuñi, které 

v jazyce nerozlišují zelenou a modrou barvu, mají i v praxi problémy s rozpoznáváním a 

zapamatováním těchto barev32.  

Zkoumání účinků rozdílné jazykové kategorizace na kognitivní funkce se začaly po 

univerzalistické pauze znovu zkoumat koncem 80. let. Série příznivých výsledků 

experimentů především v oblasti kognitivní psychologie a lingvistiky vrátila 

                                                
29 Viz. např. PEREGRIN, s. 52 
30 Viz. např. CHOMSKY, N. Perspektivy moci. Praha: Karolinum, 1998, s. 28-50 (Dále bude citováno jako 
CHOMSKY) 
31 PINKER, S. Jazykový instinkt. Praha: Dybbuk, 2010.  
32 Brown, R.; Lenneberg, E. "A study in language and cognition". Journal of Abnormal and Social Psycholo-
gy 49 (3), s. 454-462. Dostupné z: http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/h0057814 
[cit. 28.6.2012] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Brown_(psychologist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Lenneberg
http://psycnet.apa.org/?&fa=main.doiLanding&doi=10.1037/h0057814
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„whorfianismus“ zpět do hry. Jedním z těch, který převzal Whorfovo vidění tématu, byl 

George P. Lakoff (*1941). Tvrdil, že jazyk je často používán metaforicky a že různé 

jazyky používají různé metafory, které odhalují něco o tom, jak mluvčí toho jazyka 

myslí.33 Ve své knize Ženy, oheň a nebezpečné věci: Co kategorie odhalují o mysli se 

vyjadřuje mimo jiné také k úrovni debaty o lingvistickém relativismu, která byla podle 

Lakoffa zmatená, a tímpádem neplodná. Různí vědci, kteří se tématu věnovali, se podle něj 

lišili už v tak zásadní věci, jako je míra a hloubka toho, kam až má relativismus zasahovat - 

někteří z badatelů věřili, že pár příkladů povrchních rozdílů v jazyce a souvisejícím 

chování jako důkaz stačí, zatímco podle jiných by dostatečným pro potvrzení teorie byly 

pouze hluboké rozdíly, které pronikají jazykovým a kulturním systémem.  

Trvalý zájem především amerických kulturních antropologů o Sapirovu a Whorfovu 

teorii potvrdila mezinárodní konference Rethinking Linguistic Relativity34, která se 

uskutečnila v roce 1991, a sborník Language Diversity and Thought, A reformulation of 

the linguistic relativity hypothesis (1992), jehož editorem byl psycholog John A. Lucy. 

Definitivní potvrzení Benjamina Lee Whorfa jako seriózního a schopného myslitele 

znamenala kniha Pennyho Lee z roku 199635.  

Především publikování antologie Rethinking linguistic relativity36 editované 

sociolingvistou Johnem J. Gumperzem a psycholingvistou Stephenem C. Levinsonem 

znamenala vstup do nové periody studia lingvistického relativismu a nový způsob pohledu, 

který se zaměřuje nejen na kognitivní, ale také sociální aspekty lingvistického relativismu. 

Kniha obsahuje studie kognitivních lingvistů, nakloněných Sapirově a Whorfově hypotéze, 

stejně jako výzkumy badatelů, kteří pracují v duchu opačné, univerzalistické tradice. Sám 

Stephen C. Levinson představil výsledky výzkumu, který dokumentuje poměrně významné 

účinky jazykového relativismu v pojmenovávání prostorových kategorií v různých 

jazycích. Dvě oddělené studie Melissy Bowerman a Dana I. Slobina se zabývaly rolí 

jazyka v kognitivních procesech. Bowerman ukázala, že některé kognitivní procesy užívají 

jazyk v tak malé míře, že nemohou být předmětem účinků lingvistického relativismu. 

Slobin naproti tomu popsal jiný druh kognitivního procesu, který nazval myšlení pro 

mluvení ("thinking for speaking") – data získaná předjazykovým poznáním (např. 
                                                

33 LAKOFF, G. Women, fire, and dangerous things. University Of Chicago Press, 1987.  
34 Editoři John J. Gumperz a Stephena C. Levinson z ní sestavili sborník. 
35 LEE, P. The Whorf Theory Complex — A Critical Reconstruction, Amsterdam: John Benjamins, 1996.  
36 GUMPERZ, J.J., LEVINSON, S.C. Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1996. 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff
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vnímáním) jsou překládána do jazykových termínů, aby mohla být komunikována dalším 

lidem. Jsou to právě tyto typy kognitivních procesů, tvrdí Slobin, které stojí u kořenů 

lingvistického relativismu. 

1.1.4. Současné bádání 

Zatímco hypotéza lingvistického determinismu je dnešními vědci považována za 

vyvrácenou, lingvistický relativismus je předmětem vědeckého zkoumání dosud. 

V současné době převažuje vyvážený pohled, podle něhož jazyk ovlivňuje některé typy 

kognitivních procesů, zatímco jiné kognitivní procesy patří spíše mezi univerzální faktory.  

Empirickým výzkumem postaveným na Whorfových myšlenkách se zabývají 

především vědci v nizozemském Institutu Maxe Plancka pro psycholingvistiku, ve 

Spojených státech potom neuropsycholožka Lera Boroditsky (*1976). Spíš než zkoumání 

rozdílů ve vnímání barev, které se ukázalo pro jazykový relativismus jako ne zcela 

vhodné37 se dnešní badatelé zaměřují víc na rozdíly v pojmenovávávní a vnímání prostoru, 

ale také emocí. Zkoumají provázanost jazyka a paměti a velkou samostatnou kapitolu tvoří 

také vývoj jazyka u dětí.38 

Zajímavá data týkající se dopadu rozdílného popisu prostoru na vnímání a další 

kognitivní schopnosti, získali badatelé například z komunit australských domorodců. Tým 

vedený Stephenem C. Levinsonem z Institutu Maxe Plancka zkoumal jazyk Guugu 

Yimithirr, Američanka Lera Boroditsky jeho zjištění o pár let později doplnila o zkušenosti 

s jazykem Kuuk Thaayorre. Namísto slov jako „vpravo“, „vlevo“, „vpřed“ nebo „vzad“, 

běžných v angličtině a dalších evropských jazycích, používají členové těchto kmenů při 

popisu prostorových vztahů pouze absolutní ukazatele – osoba není „před domem“, ale 

„severně od domu“, a dokonce třeba i mravenec leze „po tvé severovýchodní noze“. 

Takový způsob indikace prostoru vyžaduje neustálou a naprostou orientovanost jeho 

mluvčích39, a to i v neznámém prostředí nebo uvnitř neznámé budovy40. Tím, co jim 

                                                
37 Vnímání barev je na rozdíl od jiných sémantických oblastí pevně včleněno do nervového systému a tím 
pádem podléhá univerzálnějším restrikcím než jiné sémantické domény. 
38 Srov. práce Dana I. Slobina, Elizabeth Bates nebo Annette Karmiloff-Smith.  
39 Naproti tomu požádat někoho v jazyce Kuuk Thaayorre, aby prostřel kulatý stůl a dal vidličky napravo a 
nože nalevo od talířů, by bylo extrémně obtížné. – LEVINSON, S. C. "Language and Space", Annual review 
of Anthropology 25 (1996), s. 353–82. Dostupné z:  

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.25.1.353 [cit. 20.6.2012 ] 
40 Lera Boroditsky uvádí, že lidé kmene Kuuk Thaayorre si místo pozdravu vyměňují repliky typu „Kam 
jdeš?“ – „Na jiho-jihovýchod, střední vzdálenost“. Člověk, který by neoplýval takovými orientačními schop-
nostmi jako tito domorodci, by se tedy v jejich společnosti nedostal přes úvodní pozdrav. – BORODITSKY, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_C._Levinson
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.25.1.353
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umožňuje tyto výkony daleko za hranicemi lidských možností – ba co víc, co je k nim nutí 

– je právě jejich jazyk. Chápání prostoru patří mezi zásadní oblasti myšlení. Rozdíly v tom, 

jak lidé smýšlejí o prostoru, tedy přinášejí rozdíly i v dalších oblastech – Lera Boroditsky 

objevila u australských domorodců i další odlišnosti týkající se chápání času, čísel, tónů, 

příbuzenských vazeb, morálky nebo emocí.41  

Standardem psycholingvistických studií jazykového relativismu je nyní nalezení 

kognitivních rozdílů u mluvčích různých jazyků, aniž by v experimentálním úkolu byl 

kterýkoliv z obou jazyků zahrnut. Současní badatelé si kladou i další otázky, které byly 

dříve předmětem pochybností o relevanci zjištění relativistů: jsou rozdíly mezi 

kognitivními schopnostmi mluvčích různých jazyků způsobené opravdu jazykem, nebo za 

ně mohou jiné kulturní rozdíly? Psycholingvisté učí objekty svých výzkumů další jazyky, 

které se od toho jejich v něčem podstatném liší a pak zkoumají, jestli se s osvojením 

nového jazyka promění i myšlení. Podle Lery Boroditsky k tomu opravdu dochází – 

některé kognitivní procesy anglicky mluvících se proměnily po tom, co se naučili používat 

vertikální metafory pro vyjádření času, které používá mandarínská čínština42.  

1.2. Vliv Sapirovy a Whorfovy teorie na rozvoj strukturalismu 

Kromě výše uvedených inspirací, které Sapirova a Whorfova teorie přinesla i do dalších 

vědních oborů než je lingvistika, je potřeba zmínit ještě jeden zásadní vliv – na zrod 

strukturalismu. Zatímco v Evropě se za zakladatele strukturalistmu považuje švýcarský 

badatel Ferdinand de Saussure (1857-1913), na americkém kontinentě stála u zrodu 

strukturalismu právě Sapirova a Whorfova teorie.  

Zatímco jazykověda devatenáctého století se vyvíjela výrazně ve znamení historicko-

diachronního přístupu, strukturalismus přinesl do jazykovědy (a posléze i do dalších 

humanitních a sociálních oborů) ahistorické metody. Podle Ferdinanda de Saussura by se 

měl jazyk studovat synchronně, z hlediska vztahů mezi jednotlivými částmi. Jazyk jako 

totální systém je podle něj úplný v každém okamžiku, aniž by záleželo na tom, jaká změna 

se udála v předchozím okamžiku. Velký význam pro rozvoj strukturalistické teorie mělo 

                                                                                                                                              
L. How Does Our Language Shape Thought? Dostupné z: 
http://www.edge.org/3rd_culture/boroditsky09/boroditsky09_index.html [cit. 20.6.2012 ] 
41 Tamtéž 
42 BORODITSKY, L. "Do English and Mandarin Speakers Think Differently About Time?" Proceedings of 
the 48th Annual Meeting of the Psychonomic Society, 2007, s. 34.  

http://www.edge.org/3rd_culture/boroditsky09/boroditsky09_index.html
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Saussurovo rozlišení mezi pojmem langue jakožto abstraktním jazykovým systémem a 

termínem parole představujícím konkrétní realizaci jazyka v každodenních situacích.43  

Za jednoho z nejvýznamnějších strukturalistů je považován antropolog Claude Lévi-

Strauss. Teze, že „kdo říká člověk, říká jazyk, a kdo říká jazyk, říká společnost“ přirozeně 

podnítila Lévi-Straussovo rozhodnutí studovat různé aspekty společenského života 

lingvistickými metodami. Antropologie stejně jako jazykověda podle něj nesmí setrvávat 

na povrchu společenského života, ale musí se soustředit na „nevědomé základy“, na nichž 

onen společenský život (a jazyk) spočívá. Jejím cílem musí být langue celé kultury, který 

se sleduje prostřednictvím parole44. Komunikaci chápal Lévi-Strauss jako konstitutivní 

princip kultury (kultura je podle něj „gigantický jazyk“) a kromě komunikace jazykové do 

ní řadil třeba ekonomickou směnu nebo příbuzenské vztahy (coby „směnu“ žen) – každý 

z těchto typů komunikace se přitom podle něj vyznačuje specifickou „gramatikou“. Lévi-

Strauss také provedl rozsáhlou analýzu indiánské mytologie, jejímž cílem bylo ukázat, že 

struktura mýtů a jazyka odkrývá povahu myšlení.45  

1.3. Moc jazyka u poststrukturalistů 

Těžiště poststrukturalistického (a postmodernistického) hnutí, které navazovalo a zároveň 

se polemicky vymezovalo vůči strukturalismu, se nalézalo ve Francii. Mezi přední 

představitele poststrukturalismu patří filosof Jacques Derrida, filozof a historik Michel 

Foucault, antropolog a sociolog Pierre Bourdieu, psychoanalytik Jacques Lacan nebo 

marxistický myslitel Louis Althusser. Mnozí z nich se kromě jazyka zabývali také tématem 

moci a v jazyce spatřovali formu sociálního násilí a represe, takže považuji za užitečné 

některé myšlenky těchto badatelů v tomto přehledu alespoň stručně zmínit.  

Týká se to především Michela Foucaulta (1926-1984), který se ve svém díle zabývá 

otázkami jazyka a myšlení, moci a (sebe)kontroly, přičemž poukazuje na pozoruhodné 

souvislosti mezi těmito fenomény. Zabývá se mocí především v rovině politické, 

hodnotové a etické. Stěžejní myšlenkou Foucaultova díla je, že moc prostupuje všemi 

aspekty společenského a kulturního života, protože tím, co ji produkuje, je diskurs.  

                                                
43 SAUSSURE, F. Kurz obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2003. 
44 BUDIL,  s. 304 
45 Tamtéž, s. 305-313 
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„Diskurs přenáší, produkuje a posiluje moc – moc je tedy silná proto, že je 

efektivní též v rovině vědění a poznání. Diskurs je zprostředkování i generování 

moci a ve své jazykové podobě se musí stát předmětem analýz.“46 

Podle Foucaulta existuje těsné sepětí mezi jazykem, věděním a mocí. Podoba užívání 

jazyka je současně podobou myšlení. Pomocí jazyka je konstruována skutečnost. Možnost 

určovat, jakým způsobem se o něčem mluví a přemýšlí (protože právě tohle je pro 

Foucaulta diskurz), představuje moc do značné míry kontrolovat prožívání, touhy a 

jednání. Moc má primárně neosobní povahu v tom smyslu, že se nenachází na jasně 

identifikovatelných místech a pod kontrolou konkrétních osob. Nejvýznamnější stránky 

moci nejsou jasně viditelné, spíše jsou rozptýlené v síti sociálních vztahů. Všichni nějakou 

moc uplatňují a současně čelí taktikám moci svého okolí. Podoby moci se proměňují v 

čase tím, jak se mění schémata myšlení a jazyka.47
  

Podle Rolanda Barthese (1915-1980) je moc nezničitelná a prosakuje každým 

článkem společnosti. Je neoddělitelně spjatá s naší řečí a jazykem. Je součástí jazyka, a 

každá naše výpověď to dokazuje. V jazyce musíme respektovat pravidla, volit správné 

rody, pády či osoby, a tím nás jazyk často nutí povědět více, než jsme zamýšleli. Například 

výběr osoby prozrazuje vztah hovořícího k druhému nebo výběr určitého slova znamená 

odmítnutí slova druhého, a toto odmítnutí má rovněž určitý význam. „Avšak jazyk, jako 

performance každé řeči, není ani zpátečnický, ani pokrokový, nýbrž je prostě fašistický. 

Protože fašizmus nespočívá v tom, že zabraňuje něco říct, ale v tom, že nutí něco říct.“48 

Tato schopnost jazyka vyplývá jednak z jeho asertorické povahy, tzn. s jeho pomocí vždy 

něco tvrdíme, a jednak ze stereotypnosti jazyka – jeho znaky jsou nashromážděné 

a neustále se opakující. V rámci řeči tedy neexistuje svoboda a nemáme tak ani prostředek 

k tomu, abychom uchopili svobodu mimo řeč. Tento objekt, v nějž je od všelidské věčnosti 

zabudována moc, je řeč, či abychom byli přesnější – její závazný výraz: jazyk. Řeč je 

zákonodárství, jazyk je jeho kód. Nevidíme moc, která je v jazyku, neboť zapomínáme, že 

každý jazyk je třídění a že každé třídění má charakter útlaku49. 

                                                
46 FOUCAULT, M. Slova a věci, Bratislava 1987, s. 498-505 
47 VÁVRA, M. „Sociologické aspekty díla Michela Foucaulta“. In: Šubrt. J. (ed.). Historická sociologie. 
Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 238-259 
48 BARTHES, s. 84 
49 Tamtéž, s. 83-85 
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O méně nápadných nástrojích moci, kam patří kromě rodiny nebo církve třeba média, 

psal také Louis Althusser (1918-1990). Nazýval je „ideologické aparáty státu“. Pro Pierra 

Bourdieu je například výchova jednou z forem „symbolického násilí“, jímž ti, kteří 

disponují mocí, vnucují těm méně privilegovaným „praktickou taxonomii“ jazyka.50  

Poslední třetina 20. století se v sociálních vědách a také v oblasti veřejného života 

nesla mimo jiné ve znamení určité politizace oblastí, u nichž se do té doby 

nepředpokládalo, že by mohly být chápány jako sféry střetů různých zájmů. Přesněji 

řečeno – tyto sféry začaly být chápány jako nesamozřejmé, sociálně konstruované, 

odvozené z dominujících interpretací skutečnosti. Výmluvným, ale zdaleka ne jediným 

příkladem je sféra genderových vztahů51, významně spoluformovaná jazykem i 

konkrétními „jazyky“ – školy, médií, reklamy apod.  

1.4. Ideologická moc jazyka 

Samostatnou kapitolou je moc jazyka, kterou využívaly (a využívají) ideologie. 

Ideologické zneužívání jazyka se opírá především o to, že „jazyková moc“ je do značné 

míry mocí nezjevnou. Základem jejího působení je to, že způsoby vyjadřování jsou 

zároveň i způsoby myšlení. Jazyky ve značné míře přispívají k utváření intelektuálních 

postupů, působit na ně tedy znamená působit na tyto intelektuální postupy myšlení a tím 

ovlivňovat celou kulturu.52 

Rozborům jazyka politické propagandy bylo věnováno množství statí a knih. 

V českém prostředí psal o represivní a regulační úloze jazyka komunistického režimu Petr 

Fidelius53. Václav Havel vymyslel pro ideologicky znetvořený jazyk ve své divadelní hře 

Vyrozumění54 termín ptydepe, ve francouzské literatuře je znám výraz langue du bois, 

„zdřevěnělý jazyk“.  

Přímou souvislost mezi jazykem a myšlením si uvědomuje i George Orwell, když ve 

svém nejslavnějším románu 1984 píše o tzv. newspeaku (novořeč) – jazyku vládnoucí 

                                                
50 BUDIL, s. 340 
51 Srov. BUTLER, J. Trampoty s rodom. Bratislava: Aspekt, 2003. 
52 SLOUKOVÁ, D. Využívání a zneužívání jazyka.  

Dostupné z: www.gsgpraha.cz/~sloukova/mjs/vyuzjaz.doc 
53 FIDELIUS, P.: Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 2002. 
54 HAVEL, V. Vyrozumění. Praha: Torst, [1965] 1999.  
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Strany, který měl za úkol vykořenit jakoukoliv neortodoxní myšlenku cestou zavrhování 

samotných pojmenování, která mohla sloužit jako její médium.55  

My slova ničíme – moře slov, stovky denně. Otesáváme jazyk až na kost.56 

Chápeš, že jediným cílem newspeaku je zúžit rozsah myšlení?[…] 

[…]Být pravověrný znamená nemyslet – nemít potřebu myslet.57   

Pod povrchem uspořádanosti a normálnosti probíhá rozsáhlý proces, ve kterém se 

ničí jazyk jako nástroj myšlení a mění se v pomůcku k opakování myšlenek 

petrifikovaných oficiální ideologií. U Orwella se na rozdíl od skutečných podob těchto 

procesů děje vše transparentně, záměrně, promyšleně. Vše je teoreticky zdůvodněno a 

naplánováno.   

„Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových 

postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil 

všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že až si newspeak všichni jednou 

provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení – to jest 

myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu – doslova nemyslitelné, aspoň v 

té míře, v níž je myšlení závislé na slovech.“58 

 

------------------------------------------- 

Nekladu si nároky na úplnost tohoto výčtu vývoje uvažování o jazyku, jeho vlivu na 

myšlení, a také o moci. Svým způsobem může být považován pouze za namátkový. Téma 

vlivu jazyka na kognitivní schopnosti i téma moci, která je vykonávána skrze jazyk, jsou 

oblasti, které stojí v centru zájmu badatelů mnoha různých oborů. Já se ve své práci 

pokusím obě oblasti propojit a věnovat se něčemu, čemu se výraznějšího zpracování ještě 

nedostalo – vlivu jazyka na výchovu dítěte.  

 
                                                

55 K tématu moci, která si zajišťuje všeobecnou kontrolu maskováním skutečnosti pomocí slov srov. HAGE-
GE, C. Člověk a řeč, Karolinum, Praha 1998, s. 207–210 
56 ORWELL, G. 1984. Praha: Naše vojsko, 1991, s. 38. 
57 Tamtéž, s. 39. 
58 Tamtéž, doslov  
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2. RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN 

Tato kapitola je věnována metodě Respektovat a být respektován a měla by poskytnout 

vstupní informace pro porozumění výzkumné části práce. Budou zde stručně představeny 

základní teze a východiska publikace a posléze podrobně59 rozebrána komunikační 

doporučení, která její autoři dávají. Relevance těchto doporučení bude pilotně ověřena 

pomocí přístupů lingvistické pragmatiky.      

2.1. Základní představení výchovné metody 

Výchovná metoda Respektovat a být respektován je zaznamenaná ve stejnojmenné knize, 

která vyšla v roce 2004 a jíž se v Česku prodalo kolem 47 tisíc výtisků60. Vznikla jako 

záznam toho, co členové Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání61 přednášeli od 

roku 1996 na seminářích původně pro učitele mateřských, základních a středních škol.62  

 Hlavní myšlenkou metody je, že existuje úzká souvislost mezi tím, „co děláme a 

říkáme dětem v běžných situacích každodenního života, a tím, jaké jednou budou, až 

dospějí.“63 Podle Kopřivy a kol. nestačí mít dítě rád a myslet to s ním dobře. Za nezbytnou 

podmínku úspěšné výchovy považují vedle lásky také respekt. Ten se podle nich odráží 

především v tom, jak rodiče se svými dětmi mluví.  

„Za slovy a za tónem hlasu, kterými kladou dospělí na dítě požadavky, se 

skrývá vždy nějaké poselství, které - byť neuvědoměle - rozeznává už malé dítě. 

Buď cítí respektující vztah, vnímá, že dospělý je pokládá za milou, hodnotnou 

osobu, která je schopna leccos zvládnout, i třeba napravovat své chyby, nebo 

vnímá, že je dospělý pokládá za někoho neschopného, nezodpovědného, 

nepříjemného, koho je třeba stále dirigovat a ovládat. Podle toho, jaký obraz si 

                                                
59 I když se jedná o knihu velmi populární, vzhledem k jejímu popluárně-naučnému charakteru se dá předpo-
kládat, že na akademické půdě nemusí být známá. Detailnější popis konkrétních jazykových a komunikač-
ních doporučení, která dává, se tedy zdá jako nevyhnutelný.   
60 Informace poskytla Dobromila Nevolová, spoluautorka Respektovat a být respektován. Praha 19. ledna 
2012. 
61 Tato společnost má v současnosti 6 členů – P. Kopřivu, T., Kopřivovou, J. Nováčkovou, D. Nevolovou, L. 
Dobešovou a H. Čechovou,  přičemž všichni členové jsou zároveň i lektory kurzu Respektovat a být respek-
tován. 
62 V současnosti pořádá společnost kurzy především pro rodiče, ročně se jich zúčastní zhruba 3000 lidí. Ná-
plň kurzu do velké míry kopíruje obsah knihy Respektovat a být respektován. 
63 RaBR, str. 5, zvýraznění autorka 
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o sobě dítě z této komunikace odnese, se bude chovat v nepřítomnosti svých 

rodičů či učitelů.“64 

Teorie RaBR vychází – jak už bylo řečeno – jednak z knihy amerických autorek Jak 

mluvit, aby nás děti poslouchaly. Jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly – a 

z lektorských zkušeností jejich autorů. Její hlavní zásady se však v určité míře kryjí i 

s jinými koncepty: jedná se např. o teorii nenásilné komunikace65, koncept pozitivní 

komunikace nebo zásady asertivity.66 

Respektovat znamená podle autorů RaBR vědomě opustit mocenský, manipulativní, 

autoritativní přístup a budovat vztahy založené na partnerství. Ten, kdo se chová k dětem 

respektujícím způsobem, plní podle Kopřivy a kol. dva důležité výchovné úkoly: 

1. přispívá k rozvíjení a uspokojování jejich sebeúcty (vážit si sám sebe, přijímat se 

jako hodnotná lidská bytost), kterou teorie RaBR nazývá imunitním systémem 

osobnosti.67 

2. ukazuje dětem, jak vlastně má vypadat správné chování – to chování, které od 

nich vyžaduje.68   

2.2. Partnerský versus mocenský přístup ve výchově a vztazích 

Než se dostaneme k tématu respektující komunikace, přiblížíme si, proč je podle autorů 

Respektovat a být respektován užitečnější partnerský než mocenský přístup k dítěti. Ze 

všeho nejdřív je třeba vyjasnit některé pojmy, které jsou pro Kopřivu a kol. klíčové.   

Mocenský přístup, od něhož se odvíjí autoritativní styl výchovy, je podle autorů 

charakterizován nerovností, vztahy nadřazenosti a podřízenosti a používáním mocenských 

prostředků – fyzické převahy, existenční závislosti dítěte, komunikace, která dává najevo 

nekompetentnost a malou hodnotu, ponechávání rozhodování v pravomoci dospělého, 

podceňování názorů dítěte a do určité míry i nezájem o jeho prožívání. Oproti tomu 

základem demokratického stylu výchovy je partnerský přístup k dítěti. Je založený na 
                                                

64 Rozhovor s Dobromilou Nevolovou. Praha 19. ledna 2012. 
65 ROSENBERG, M. Nenásilná komunikace. Praha: Portál, 2008. (Dále bude citováno jako Nenásilná komu-
nikace) 
66 Srov. Psychologie komunikace, s. 236 
67 I podle Vybírala je sebeúcta jedním z hlavních „motivátorů“ i „determinátorů“ našeho chování. Cituje 
kanadského psychologa Alberta Banduru, který shledal z klinicko-psychologického hlediska souvislosti mezi 
vnímánou vlastní zdatností a depresí, ale také třeba poruchy příjmu potravy. – Tamtéž, s. 76 
68 Vybíral cituje Aronsona a Banduru, kteří potvrdili, že „účinnější a více ovlivňující než hrozba kázeňskými 
tresty, často účinnější i než příslib odměny je chování lidí kolem nás.“ – Tamtéž, s. 78  
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rovnocennosti a na respektování důstojnosti dítěte. Dává prostor pro vyjádření jeho názoru 

i pro návrhy řešení a vyjadřuje důvěru, že dítě udělá to nejlepší, co může, vzhledem ke 

svému věku a zkušenostem. V něm se žádá také odpovědnost a komunikací se vyjadřuje 

přesvědčení o hodnotě a kompetentnosti dítěte i zájem o to, co prožívá.69  

Použití mocenských prostředků s sebou podle autorů Respektovat a být respektován 

nese velká rizika. Vztah rodič-dítě se potom mění na bojovný vztah MY versus ONI, nikoli 

MY proti realistickým a logickým důsledkům pravidel. Děti se prostřednictvím 

mocenských prostředků učí, že vítězství je ze všeho nejdůležitější a že síla a moc jsou tou 

správnou cestou k cíli.70  

Podle Kopřivy a kol. je přirozené, že když nám někdo způsobuje negativní emoce, 

máme chuť mu to vrátit.  

„Nemusí to být ani plně vědomé, ale dítě se ´nám´ neučí, nepapá, nebo se 

schválně loudá v situaci, kdy je potřeba stihnout autobus. Náš cíl je tedy 

mocenským způsobem vymýtit ´zlobení´, ale výsledek může být zcela opačný. 

Velká část nevhodného chování dětí a dospívajících je důsledkem uplatňování 

mocenského modelu výchovy ze strany dospělých a pokusem dětí zvrátit aspoň 

na chvíli situaci ve svůj prospěch.“71 72 

Druhou variantou je situace, kdy dítě přijme obraz sebe sama jako toho slabšího, 

méně schopného, málo kompetentního na řízení vlastní činnosti. Vyrůstá tak člověk 

submisivní, závislý na autoritě, podléhající i malému nátlaku kohokoliv, koho vidí 

v nadřazené pozici. Mocenský model vede k poslušnosti73, kdežto partnerský model 

k zodpovědnosti. Podstatou zodpovědnosti není závislost na tom, co dělá nebo říká 

autorita, ale vnitřně přijaté hodnoty a normy chování, podle nichž se řídíme, i když nás 

zrovna nikdo nevidí. Mocenský model sděluje: „Přinutím tě dělat, co je správné.“ 

                                                
69 RaBR, s. 11-13 
70 Tamt., str. 20 
71 JÁNSKÁ, L. „Vychová facka vašeho fracka?“. Instinkt XI (23), s. 54-57  
72 Srov. SUNDERLANDOVÁ, M. Věda zvaná rodičovství. Praha: Ikar, 2008, s. 174 (Dále bude citováno 
jako Věda zvaná rodičovství) 
73 Autoři RaBR upozorňují na to, že poslušnost vůči dobrému i špatnému je tatáž – v dětství dítě „poslouchá„ 
rodiče, v pubertě se „chytne party“. Je to stále to poslušné dítě, jen teď poslouchá někoho jiného.  – RaBR, s. 
21 
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Partnerský model sděluje: „Tato věc má tento a tento smysl, takové a takové důsledky. 

Očekávám, že uděláš to, co je správné.“74  

Co je podstatné pro tuto práci, je to, že mocenský i partnerský přístup k dítěti je 

podle autorů Respektovat a být respektován nesen především slovy. Klíčovým faktorem, 

který rozhoduje o tom, jestli z dítěte vyroste člověk závislý a všem poslušný, nebo 

samostatný a zodpovědný, je podle teorie RaBR to, JAKÝM ZPŮSOBEM po nich rodiče a 

další dospělí žádají, aby dělaly to, co je dobré a správné.   

2.3. Mluvíme, mluvíme… a nějak to nefunguje 

Jedním z největších a nejobtížnějších úkolů výchovy je naučit děti, že některé věci je 

potřeba dělat proto, že jsou správné, smysluplné, a jiné věci se naopak dělat nemají, 

protože by to mohlo někomu ublížit nebo něco poškodit. Teorie RaBR nazývá tuto oblast 

oprávněnými požadavky a tvrdí, že úspěšnost těchto požadavků závisí především na 

způsobu, jakým je komunikujeme. Jsou způsoby, které zaručí, že dítě oprávněný 

požadavek docela s chutí vykoná a zůstane s rodičem v dobrých vztazích, ale také způsoby, 

které dítě rozladí nebo naštvou tak, že nebude mít nejmenší chuť ho splnit, bude zkoumat, 

zda to opravdu musí udělat, snažit se tomu vyhnout nebo to nějak odbýt.  

Důvod, proč jsem se rozhodla spojit téma Respektovat a být respektován s tématem 

moci jazyka, je, že celá teorie je postavená především na konkrétních komunikačních 

dovednostech75, které naplňují partnerský přístup k dítěti a které mu naopak odporují. 

Základní premisou RaBR je, že na způsobu, jakým něco řeknu, závisí to, jak celá 

situace dopadne, ale také to, jaké hodnoty a postoje bude dítě zastávat v dospělosti.   

Lektorský tým RaBR vybízí účastníky svých seminářů, aby se zamysleli nad tím, co 

by oni sami chtěli slyšet od svého partnera, nadřízeného, nebo kohokoli dalšího, kdo jim 

sděluje nějaký svůj požadavek, který je zcela oprávněný. Co by měl říct, aby celkem 

s chutí udělali, co je třeba, a současně zůstali s dotyčnou osobou v dobrých vztazích?  A co 

by naopak slyšet nechtěli – co by je rozladilo nebo dokonce naštvalo, a oni by pak neměli 

moc chuti požadavek splnit, zkoumali by, zda to opravdu musí udělat, snažili se tomu 

                                                
74 Tamtéž 
75 Autoři RaBR důsledně používají slovo dovednost, definují ho jako „uvědomělé a pozitivní použití nějaké-
ho postupu“. Naproti tomu termín komunikační technika (nebo nástroj) podle nich znamená „mechanické 
použití určitého postupu bez porozumění, proč to vlastně děláme a jaké to bude mít dopady“. - RaBR, str. 
263. Převezmu tedy jejich terminologii a budu také důsledně používat termín komunikační dovednost.  
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vyhnout nebo to nějak odbýt. Vznikl z toho seznam přijatelných způsobů, při kterých se 

lidé cítí příjemně a naopak nepříjemných, které je více nebo méně „zablokují“.   

 

Tabulka č. 1 - TABULKA PŘIJATELNÝCH A NEPŘIJATELNÝCH ZPŮSOBŮ76 

Příjemný, přijatelný způsob 

 

Nepříjemný, nepřijatelný způsob 

• oslovení jménem • neosobně, „mělo by se“ 

• příjemný nebo aspoň věcný tón hlasu • direktivní tón, křik 

• zdvořilost, slovíčko „prosím“ • příkazy 

• úsměv, oční kontakt • nepříjemný výraz, pohled stranou 

• jasná formulace požadavku • nejasnost, nekonkrétnost 

• zprostředkování smysluplnosti • nevíme, proč to udělal, nebo vnitřně nesouhlasíme 

• vhodné načasování požadavku • právě se zabýváme něčím jiným, co je pro nás důležité 

• dostatečný časový prostor, sdělit požadavek včas • „teď hned“, „honem“ 

• jasně stanovený termín • netušíme, do kdy 

• rovnocenný vztah, respekt • arogance, nadřazenost 

 • hrozby 

 • kontrola před uplynutím doby (Ty ses do toho ještě ne-
pustila?) 

• možnost uplatnit vlastní přístup • nemožnost volby 

• přímo, na rovinu • „chodí jak kolem horké kaše“ 

 • vzkaz přes třetí osobu 

 • nátlak, citové vydírání 

 • vzbuzování pocitu viny 

 • manipulace, „mazání medu kolem úst“, lichocení (Ty 
jsi taková šikovná, viď že to uděláš!) 

• splnitelnost • přetěžování 

• stručnost • moc řečí 

• přiměřené informace • málo informací nebo žádné informace 

 • rady, poučování 

• sdělí se celý požadavek najednou • „kouskování“ požadavku (a ještě tohle…) 

• zaměřenost na problém, věc • kritika osoby 

 • srovnávání s jinými 

 • připomínání minulých chyb 

• humor • posměch, ironie 

• úsečnost 

                                                
76 RaBR, str. 27 
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Z výše uvedeného je podle autorů RaBR zřejmé, že je to především forma, způsob, 

a nikoliv obsah – tedy požadavek sám, proti kterému se bráníme. Účastníci seminářů 

se dále shodli na tom, že dětem vadí tytéž způsoby jako dospělým. Emočně jsou na tom 

děti podobně, jen nedokážou své pocity tak dobře pojmenovat a také nemají tolik 

zkušeností a dovedností, aby se dokázaly autoritativním, nadřazeným a ponižujícím větám 

slušně a účinně bránit. Děti se brání, jak dovedou – křikem, vzdorem, odmlouváním, tváří 

se, že neslyší – a pak jsou označovány jako nevychované, vzteklé, drzé nebo líné. Některé 

děti se mohou naučit přijímat nadřazenost dospělých a vlastní podřízenost a nekompetenci 

jako nezvratný fakt. To sice může dospělým ulehčit situaci, ale pro vývoj dítěte to 

představuje velké riziko.77  

2.3.1. Biologické faktory 

Vysvětlení toho, proč je forma sdělení přinejmenším tak důležitá jako obsah (a často 

dokonce důležitější), leží podle autorů RaBR v neurobiologických determinantech našeho 

mozku.   

Všechny podněty, signály, informace, které náš mozek přijímá, jsou rozlišovány 

nejdříve podle toho, zda jsou pro nás ohrožující nebo bezpečné. V situacích ohrožení se 

aktivují emoční centra mozku, která reagují rychleji než mozková kůra78. Neplatí to jen pro 

fyzická ohrožení (riziko pádu, napadení jiným člověkem, psem, nemožnost se najíst, když 

máme hlad…), ale také psychická – někdo se (na nás) zlobí, obviňuje nás, dává najevo, že 

nás považuje za hloupé, děje se nám křivda, máme pocit viny či trapnosti, máme pocit, že 

přestáváme být milováni… Na informace a signály ohrožujícího charakteru reaguje náš 

mozek přednostně. Jestliže dítě slyší: Koukej dát ty špinavé ponožky do koše na prádlo, ty 

lenochu líná, kolikrát ti to mám říkat!, je v té chvíli požadavek na přemístění ponožek 

velmi málo důležitý a dítě se jím zabývá až na druhém místě (pokud se jím zabývá vůbec). 

Důležitější je vypořádat se nějak s ohrožením – zde snížením vlastní hodnoty. Reakcí bývá 

vnitřní vztek, drzá odpověď, vzdor, potřeba dokázat, že to na mne neplatí, a tak dál.  

                                                
77 Podle Sunderlandové má výchova, při které dítě opakovaně zažívá strach a hněv, křik, spoustu příkazů, 
kritiky a mračení, vliv nejen na psychologické, ale také na neurobiologické úrovni. Výše uvedený způsob 
výchovy blokuje v jeho mozku tvorbu oxytocinu a opiodiů, neboli hormonů, které vyvolávají příjemné pocity 
a umožňují psychický rozvoj. – Věda zvaná rodičovství, s. 87    
78 Tamtéž, s. 16-17 
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Pokud náš mozek rozpozná nějaký podnět jako bezpečný, okamžitě „nasazuje“ druhé 

kritérium pro zpracování informací, a tím je jejich smysluplnost79. Jestliže v něčem 

nevidíme smysl, mozek se tím odmítá zabývat. Dětem nemusí být podle autorů RaBR 

smysl požadovaných činností vždycky zřejmý. Významnou složkou výchovy je proto 

podle nich zprostředkování smysluplnosti požadavků dětem, jak v konkrétních 

situacích, tak na obecné úrovni.80  

Než budou představena jednotlivá jazyková a komunikační pravidla, která z výše 

uvedeného vyplývají, zmíním se ještě o dvou teoriích z lingvistické pragmatiky, která 

potom budou srovnána s doporučeními autorů Respektovat a být respektován.   

2.3.2. Přístup pragmatické lingvistiky 

Pragmatika je vedle syntaxe a sémantiky jednou ze součástí komunikace. Jejím úkolem je 

„analýza vztahu mezi produktorem a příjemcem v konkrétním kontextu, porozumění 

záměru a rozbor takových fenoménů, jakými jsou ovlivňování, přesvědčování, 

potvrzování, přijímání a odmítání komunikovaného sebepojetí druhého.“81 Na téma by se 

dalo podívat optikou mnoha teorií a systémů z oblasti pragmatiky, ale tento přístup by 

překračoval možnosti této práce. Zaměříme se tedy předvším na zhruba čtyřicet let starou 

teorii zdvořilosti psycholingvistů Penelope Brownové a Stephena C. Levinsona.  

2.3.2.1. Teorie zdvořilosti a koncept tváře 

S pojmem tváře přišel prvně sociolog Erving Goffman v roce 195582. V rámci jeho 

dramaturgické teorie je tvář jakousi maskou, která se mění v závislosti na publiku a typu 

sociální interakce.  

Goffmanův pojem tváře převzali o více než dvacet let později psycholingvisté 

Brownová & Levinson83. V jejich pojetí je tvář jakýmsi sebehodnocením nebo 

                                                
79 „Smysluplný svět“ uvádí jako jednu z pěti základních psychických potřeb malého dítěte také známý český 
dětský psycholog Zdeněk Matějček. – MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha: Grada 
Publishing, 2005, s. 29 
80 RaBR, s. 28 
81 Psychologie komunikace, s.26  
82 GOFFMAN, E. „On facework: An analysis of ritual elements in social interaction“. Psychiatry 18, 1955, s. 
213-231. 
83 BROWN, P., LEVINSON, S.C. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987.   
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sebeprojekcí ve vztahu k sobě i k druhým84 a přirozenou lidskou potřebou je tyto tváře 

neztratit. Brownová a Levinson rozlišují tvář pozitivní a negativní, tyto termíny však 

nemají žádný hodnotící aspekt. Potřeba zachování negativní tváře je potřebou osobní 

svobody, vlastního „teritoria“, zatímco potřeba zachování pozitivní tváře představuje 

potřebu respektu u bližních. Pozitivní tvář je výraz pro snahu být oblíbený, uznávaný, 

negativní tvář je potřeba nebýt omezován, a to jak fyzicky, tak mentálně (například v 

rozhodování).  

Při vyřčení některých mluvních aktů je některá z těchto tváří mluvčího nebo adresáta 

ohrožena a komunikace se tak stává nepříjemnou. Brownová a Levinson popsali čtyři typy 

ohrožení tváře:  

1. ohrožení pozitivní tváře adresáta – např. urážkou, kritikou;  

2. ohrožení negativní tváře adresáta – např. při příkazu - je k něčemu nucen, jeho 

prostor je omezen;  

3. ohrožení pozitivní tváře mluvčího – např. omluva – mluvčí je nucen přiznat, že 

jeho předchozí činy nemohou být hodnoceny pozitivně;  

4. ohrožení negativní tváře mluvčího – např. pokud je situací nucen k nějakému;  

5. mluvnímu aktu, třeba nabídnutí pomoci nebo slibu. 

 

Těmto ohrožením se podle autorů teorie v běžné komunikaci snažíme vyhnout, podle 

situace a kulturního kontextu pro to používáme jednu ze strategií zdvořilosti:  

1. komunikace bald on record – sdělení je řečeno přímo, bez obalu, má nejvyšší 

efektivitu, ovšem nese nejvyšší riziko poškození něčí tváře  

2. užití prostředků pozitivní zdvořilosti – je zaměřena na vyzdvižení pozitivní tváře 

adresáta, např. zdůrazněním toho, jak bude laskav, když vyjde vstříc tomu, oč jej 

žádáme 

3. užití prostředků negativní zdvořilosti – je zaměřena na co nejmenší narušení 

negativní tváře adresáta, např. použitím podmiňovacího způsobu  

4. komunikace off record – sdělení je předáno nepřímo 

 

                                                
84 „Tvář je něco, co je emocinálně investováno a co může být ztraceno, udrženo, nebo pozvednuto, a k čemu 
musí být v interakci neustále přihlíženo. Obecně lidé spolupracují (a očekávají vzájemnou spolupráci) na 
udržení tváře v mezilidských interakcích, tato kooperace je založena vzájemné zranitelnosti tváře.“ – tamtéž, 
s. 66  
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V kapitolách 2.3.3 a 2.3.4 budou analyzována komunikační pravidla metody 

Respektovat a být respektován dle pragmalingvistického přístupu konceptu tváře.  

2.3.3. Neefektivní způsoby komunikace85 

Většina z komunikačních dovedností, které RaBR hodnotí jako neefektivní, jsou běžně 

používaná, zaběhnutá klišé. Hlavním důvodem, proč se tak děje, je podle autorů RaBR 

opakování vzorců, které člověk nasál v dětství.  

„To, co říkáme svým dětem, jsou do velké míry ty stejné věci, které jsme 

slýchávali od svých maminek, otců, babiček… Tehdy nám byly nepříjemné a 

dokonce protivné, a jako děti jsme si možná slibovali, že tohle svým dětem 

nikdy říkat nebudeme. Po letech, jako dospělí, ale slyšíme z vlastních úst stejná 

slova a dokonce stejný tón, který jsme v dětství tak nesnášeli. Pamatujeme si, že 

to na nás moc neúčinkovalo, vidíme, že to neúčinkuje ani na naše děti – a 

přesto to vyslovíme.“86 

Na první pohled nemusí být vůbec jasné, proč a čím tak běžně používaná slova a věty 

ubližují, proč mohou vést k neochotě vyhovět a proč zhoršují vztahy. V následujících 

podkapitolách tedy budou detailně představeny jednotlivé neefektivní komunikační styly. 

Jelikož je nutno knihu Respektovat a být respektován i přes její velkou popularitu 

považovat spíše za popluárně-naučný než vědecký text, doplním její poznatky pilotní 

analýzou z hlediska lingvistické pragmatiky. V rámci rozsahu této práce se 

pragmalingvistické analýze nelze věnovat příliš zevrubně, jde pouze o doplnění 

teoretického rámce, než bude přistoupeno k výzkumné části.   

2.3.3.1. Výčitky, obviňování   

Ty zase (vždycky, nikdy, pořád)…! Kolikrát už jsem ti… Kdybys aspoň… 

− Zase sis neuklidila to školní oblečení! Kdo se má pořád na ta roztahaná trička a 

ponožky dívat?  

                                                
85 Některé z neefektivních způsobů komunikace odpovídají definici „komunikačního manévru“, který coby 
nečistou komunikační techniku zavedla kalifornská škola komunikační psychologie. – WATZLAWICK, P. 
Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. (Dále bude citováno jako Pragmatika 
lidské komunikace) 
86 RaBR, str. 25 
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− Kdybys to aspoň jednou udělala bez říkání, opravdu ti to musím připomínat každý den 

desetkrát?!  

− Já už nevím, co si s tebou mám počít! 

Chtít po dítěti, aby si uklízelo své věci, je terminologií RaBR „oprávněný požadavek“. 

Jenže jak se cítí, když je mu to řečeno tímhle způsobem? Podle Kopřivy a kol. zřejmě dost 

nepříjemně, otráveně, nejradši by něco odseklo nebo celou situaci ještě vyostřilo, cítí 

možná křivdu, téměř jistě vzdor. Výše uvedený způsob komunikace má podle autorů RaBR 

tři háčky: 

1. Nepřispívá k vnitřnímu přijetí norem - dcera z ukázky možná půjde a oblečení si 

uklidí, ale udělá to hlavně proto, aby měla pokoj nebo aby nebyla potrestána, 

nikoli z přesvědčení, že to tak správně má být. 

2. Neposiluje vztahy mezi dítětem a dospělým, spíš naopak.  

3. Představuje riziko pro rozvoj osobnosti dítěte, protože pošlapává jeho sebeúctu. 

 

Z pragmatického hlediska přitom dochází k velkému nedorozumění. Matka chce říci: 

Chci, abys uklízela, dobře vychované děti to tak dělají a já tě mám ráda a chci ti dát dobrou 

výchovu, ale vysloví něco jiného. Její slova a tón, kterým byla sdělena, si dítě „přeloží“: Jsi 

k ničemu, neumíš si po sobě ani uklidit, já vím nejlíp, kdy máš co dělat, ty o sobě 

rozhodovat nemůžeš. To, jak matka dceru hodnotí a jaký k ní má vztah, odhaduje dcera 

podle matčina chování a podle toho, jak s ní mluví. Konečný dopad na dítě je samozřejmě 

dán tím, jak to, co matka řekla, vnímá dítě.  

To, co dítě „slyší“, je tedy v termínech konceptu zachování tváře akt silně ohrožující 

jeho pozitivní („jsi k ničemu“) i negativní („musíš dělat, co ti říkám“) tvář. Na to dítě 

reaguje vzdorem a dochází k druhému nedorozumění – rodič si neuvědomuje, že dítě se cítí 

ponížené, ale naopak si myslí, že odpor je výrazem neposlušnosti a odmítání rodiče jako 

autority. To rodič cítí jako ohrožení své pozitivní tváře a spor se stupňuje. Podle Vybírala87 

„nic není v komunikaci dvou a více lidí zcela a úplně jasné“ a „vyjasňování nedorozumění 

je součástí našeho každodenního života“88. V tomto případě však hrozí, že k žádnému 

vyjasňování ani nedojde, protože ani matka, ani dcera si nejsou žádného nedorozumění 

vědomy - na první pohled každá další replika navazuje na tu předcházející, což vytváří 

                                                
87 Psychologie komunikace, s. 29  
88 Srov. s CHOMSKY, s. 31 
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dojem, že jí druhá strany správně rozuměla. Oběma stranám tedy hovor dává smysl, ovšem 

každé straně jiný, protože každá má svoji interpretaci.  

2.3.3.2. Poučování, vysvětlování, moralizování 

Měl/a by sis uvědomit, že…    

− Kolikrát už jsem ti říkala, že bez pravidelné přípravy na vyučování nemůžeš mít opravdu 

dobré výsledky. Ty sis myslel, že před přijímačkami můžeš ještě klidně chodit ven a 

sedět ve dne v noci u počítače? Tak teď to máš.  

− Holt bez práce nejsou koláče. Nemůžeš čekat, že tě na gymnázium vezmou jen kvůli tvým 

krásným očím. Jestli chceš něco dokázat, musíš se snažit. Já to vím z vlastní zkušenosti!  

− To by mě zajímalo, co teď budeš dělat. Já jsem ti říkala, že skončíš někde na učňáku a o 

vysoké škole si můžeš tak leda nechat zdát! 

 

I tady je z pragmatického hlediska problém v tom, že dítě „slyší“ něco jiného, než chce 

rodič sdělit. Dospělý z modelové situace chce říct asi toto: Mám starost, moc bych ti přála, 

abys mohl studovat. Bojím se, že se může propást příležitost, a trochu se hněvám, protože 

si myslím, žes tomu nevěnoval dost péče. Tyto své obavy ale předkládá pod rouškou 

obecných „nezpochybnitelných“ pravd a syn si to nejspíš vyloží takto: Máma mi vlastně 

říká, že jsem hloupý a nezodpovědný, a chce ukázat, že ona je chytřejší a zodpovědnější. – 

opět tedy dochází k ohrožení pozitivní i negativní tváře dítěte a situace může pokračovat 

stejným scénářem stupňujícího se nedorozumění, jako u předchozího příkladu.  

2.3.3.3. Kritika, zaměření na chyby    

Tohle jsi udělal/a špatně! 

− Ten koberec jsi vyluxoval špatně, nechal jsi tam spoustu smetí.  

− Tohle cvičení jsi teda dost zvoral, máš tam jednu chybu vedle druhé.  

− Škrábeš jako zvěř, to se nedá číst! 

 

Takto podaná kritika se podle teorie RaBR dotýká přímo vlastní hodnoty dítěte, vyvolává 

pocity méněcennosti, ale také pocity hněvu a vzdoru. Kritika v této podobě navíc 

nepřispívá k tomu, aby dítě chybu napravilo, případně příště postupovalo lépe.  

I z hlediska konceptu zachování tváře se jedná o přímé ohrožení pozitivní tváře 

adresáta.     
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2.3.3.4. Lamentace, citové vydírání    

Já (někdo) kvůli tobě… 

− Zase mě z tebe rozbolela hlava. To proto, že jsi pořád tak hlučný. Potřebuju jenom 

chviličku klidu a ani to mi nedopřeješ.! 

− Ty mě jednou utrápíš. 

− Už jsem kvůli vám celý šedivý. Jednou z vás určitě dostanu infarkt.  

 

Zase jedno nedorozumění: Matka (paní učitelka nebo třeba partnerka) chce sdělit asi toto: 

Cítím se špatně, je toho na mě moc, potřebovala bych trochu pochopení a vstřícnosti a 

také, aby věci fungovaly. Volí ale nešťastná slova, která si dítě (manžel) přeloží jako 

obvinění: Ty jsi způsobil, že mě bolí hlava, že onemocním!  

Děti by podle teorie RaBR neměly být k pocitům viny nuceny tím, že jim dospělí 

naznačují, jaké jsou zlé a špatné. Mnohem víc pomůže, když je rodič upozorní na to, jaké 

mělo jejich chování následky, komu to mohlo ublížit nebo skutečně ublížilo, a samozřejmě 

když s nimi mluví o tom, jak by se věci daly napravit.  

Z hlediska konceptu tváře navozuje citové vydírání v dítěti pocit viny, útočí tedy na 

jeho pozitivní tvář. Pokud se takováto technika nátlaku opakuje, je ohrožena i pozitivní 

tvář dítěte – to, že ze sebe „dělá chudáčka“ snižuje jeho autoritu v očích dítěte.  

2.3.3.5. Zákazy, varování    

Nedělej to, nebo se ti stane…! 

− Nelez na tu skálu, spadneš a rozbiješ si hlavu! 

− Nelítej po chodbě, uklouzneš a zlomíš si nohu nebo někoho porazíš! 

− Nesahej na ty kamna, spálíš se! 

 

Jedním z důvodů, proč bývá podle RaBR reakce na podobné věty často přesně opačná, je – 

zvláště u předškolních dětí, jejichž myšlení probíhá ještě převážně názorně, v obrazech89 – 

to, že dítě si nedovede představit „nesahání“, „nelítání“ a negativně formulovaný pokyn 

vlastně slyší jako pokyn k tomu, aby onu činnost uskutečnilo.90 Jindy znamená varování 

                                                
89 Viz. např. PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2010, s. 65  
90 Na kurzu Respektovat a být respektován, který jsem absolvovala během psaní své diplomové práce, vyprá-
věla jedna účastnice zajímavou historku. Učí předškoláky hudební nauku a na konci hodiny jim vždy říkala: 
„Neházejte ty nástroje do té bedny.“ Vzápětí do bedny s hlukem dopadlo deset hudebních nástrojů. Když si 
přečetla knihu Respektovat a být respektován, zkusila příště požadavek formulovat pozitivně: „Nástroje po-
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výzvu k tomu, aby se začaly předvádět, jak jsou zdatné, nebo přímo inspiraci k něčemu, 

co by je vůbec nenapadlo. U dětí, které si varování berou více k srdci, zase hrozí, že jim 

strach z toho, že si ublíží, bude bránit v rozvíjení motorických a jiných dovedností.  

V rámci konceptu zachování tváře jde o jasné ohrožení negativní tváře adresáta – 

zákazy mu berou možnost vlastního rozhodování.  

2.3.3.6. Negativní scénáře, proroctví    

Z tebe jednou vyroste… 

− Co z tebe bude? Rosteš pro kriminál! 

− S tebou nemá cenu se zdržovat, ty jsi ztracený případ.  

− Když se nezačneš hned učit, nedostaneš se na školu a bude z tebe leda popelář. 

 

Tady brání v kýženém uchopení slov rodiče nebo učitele především negativní emoce, které 

v dítěti negativní proroctví vyvolají („Na co si hraje, na proroka?“). Dalším rizikem je 

riziko tzv. „sebenaplňujícího se proroctví“91 – to, co dítě o sobě slyší, vytváří jeho 

představu o sobě samém, a podle toho se také chová.   

I z hlediska konceptu tváře lze říct, že jakmile je jednou ohrožena pozitivní tvář 

dítěte, nemusí už nacházet motivaci k jejímu znovunabytí a raději se spokojí s tím, že 

„bude popelář“92.  

2.3.3.7. Nálepkování    

On je takový… 

− Ona je takové budižkničemu.  

− Honza je tak trochu lenoch - co nemusí, neudělá.  

− Je to matematický antitalent. 

 

                                                                                                                                              
kládáme pomalu a opatrně“. K jejímu překvapení děti poprvé uklidily nástroje do bedny tak, jak si vždycky 
představovala.    
91 Výraz, který poprvé použil Robert Merton, má podle Gorgona W. Allporta upozornit na to, že „existuje 
jistá vazba mezi tím, co si o nás lidé myslí, a tím, jací jsme“. A že „na všechny mezilidské vztahy působí 
obrovskou silou očekávání. Když u bližního předvídáme zlo, vyvoláváme zlo; když dobro, vyvoláváme dob-
ro. – ALLPORT, G.W. O povaze předsudků, Praha: Prostor, 2004, s. 184 (Dále bude citováno jako O povaze 
předsudků) 
92 Transakční analýza nazývá podobné výroky „klatbami“ (injuctions) a je přesvědčena, že mohou „tragicky 
determinovat život“.  – Psychologie komunikace, s. 191 
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Takovými nálepkami dávají dospělí najevo svoji představu o tom, jaké dítě je a co od něj 

mohou očekávat, a stejnou představu o sobě většinou přebírá samo dítě. Pokud takové 

hodnocení své osoby slyší častěji, může to narušit jeho sebeúctu a vyvolat pocity beznaděje 

a poraženectví. (Všichni si to o mně myslí, tak proč se snažit). Stejně jako u předchozího 

příkladu oslabuje nálepkování pozitivní tvář dítěte a může způsobit rezignaci na její 

znovunabytí.  

Nálepky mohou být i pozitivní – ale i ty mohou znamenat rizika pro zdravý vývoj 

dítěte:  

− To je taková hodná, poslušná holčička. 

− Ivanka je vždycky vzorně připravená. 

− Ty jsi moje veselá holčička, ty mi děláš jen radost.  

Jejich riziko spočívá v tom, že dítě je tlačeno k tomu, aby se chovalo tak, jak si přejí 

druzí. Může to vést k potlačování pocitů, které nejsou v souladu s tím, co od něj očekává 

jeho okolí, a k omezování jeho emočního vývoje: Musím být vždycky veselá… Nesmím 

druhé zklamat. 

Podobné závěry implikuje i koncept zachování tváře – v jeho termínech je pozitivní 

nálepka93 sice užitím strategie pozitivní zdvořilosti (zaměření na posílení pozitivní tváře 

druhého), ta s sebou ovšem může nést strach ze ztráty této pozitivní tváře a úzkost, že dítě 

očekávání dospělých nedostojí.  

2.3.3.8. Pokyny    

Udělej… 

− Sundej si čepici. 

− Ukliďte si hračky. 

− Běž se před odchodem vyčůrat. 

− Děti, pozdravte. 

 

Časté pokynování představuje především riziko pro budování samostatnosti, 

vyvolává pocity nekompetence a vede k závislosti na rozhodování druhých lidí. Pokyny 

jsou podle teorie RaBR překážkou, aby se dítě naučilo sledovat své tělesné pocity a řídit se 

                                                
93 Pozitivní nálepky se do určité míry kryjí s pojmem „poháněče“ (drivers), se kterým přišla transakční ana-
lýza. „Ve své podstatě jsou restriktivní, vymezují dráhu života, dokážou zadusit v zárodku vlastní růst dítě-
te.“ – Psychologie komunikace, s. 192 
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jimi, ubírají příležitosti, kdy by se mělo učit rozhodovat, uvažovat o důsledcích svého 

chování a brát za ně zodpovědnost. „Vypínají“ vlastní myšlení. 

Rozkazovací nebo podmiňovací způsob (Udělej!, Měl bys…) sugeruje, že není nutné 

přemýšlet o smyslu požadovaného chování, rozhodovat se ani vědět „proč“. Formulace ve 

2. osobě může v dítěti vyvolávat dojem, že nutnost chovat se požadovaným způsobem platí 

jen pro něj a pro tuto chvíli (Umyj si před jídlem ruce). Důsledkem toho je, že se pokyn 

v příslušné situaci musí stále opakovat.    

Z hlediska konceptu zachování tváře ohrožují pokyny negativní tvář adresáta – 

pokud chce požadavku vyhovět, nemá prostor pro vlastní rozhodování. V komunikaci 

dospělých k tomuto ohrožení negativní tváře dochází jen velmi zřídka – přímé pokyny jsou 

nahrazovány nejčastěji pozitivní zdvořilostí (apel na pozitivní tvář adresáta – Co kdybys…? 

Byl bys tak hodný…?), případně negativní zdvořilostí (apel na negativní tvář adresáta – 

Mohl bys…?) nebo dokonce vyjádřením formou off record (Mám žízeň).  

2.3.3.9. Příkazy    

Okamžitě běž a udělej…! 

− Ale ať už jsi oblečená! 

− Nech už té televize a sypej na nákup! 

− Koukej tu předsíň dát hned do pořádku. A rychle!94  

 

Příkazy jsou podle autorů RaBR na předních místech nemilých způsobů sdělování 

oprávněných požadavků. Člověk má vrozené předpoklady rozvinout schopnost rozhodovat 

se, uvědomovat si, že při provádění nějaké činnosti existují alternativy, z nichž může volit. 

Příkazy jsou namířeny proti této schopnosti (a jsou přímým – a vlastně i záměrným – 

ohrožením negativní tváře adresáta).  

Navíc nedávají odpověď na otázku „proč“. Čím častěji jsou pokyny a příkazy 

používány, tím menší šance je, že na ně dítě zareaguje v situaci, kdy to bude opravdu 

potřeba – třeba když mu hrozí nebezpečí.  

                                                
94 Na kurzu Respektovat a být respektován zazněla v této souvislosti zajímavá historka: Mladá cizinka se 
přistěhovala s rodinou do Česka. Po prvních pár týdnech strávených na dětských hřištích se ptala známých: 
„Nejčastější české jméno je asi ´Nech toho´, viďte“.  
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2.3.3.10. Vyhrožování   

Přestaň, nebo…! Běda, jestli…! 

− Přestaň už házet tím pískem, nebo tě plácnu.  

− Jestli to všechno nesníš, nedostaneš dortík. 

− Ještě jedno takové slovo, a dostaneš facku! 

 

Největším rizikem výhrůžek je, že učí děti vyhovět ze strachu95 nebo proto, že je to 

pro ně výhodné, nikoli proto, že uznávají smysluplnost a správnost na ně kladených 

požadavků. Učí je také „výměnnému obchodu“ – jako by rodič říkal: když sneseš facku, 

můžeš mluvit sprostě.  

Z hlediska konceptu zachování tváře by byl problém také v tom, pokud by rodič 

vyhrožoval něčím, co potom nesplní – tím, že něco jiného říká a něco jiného dělá, ohrožuje 

v očích dítěte svou pozitivní tvář. Konečným výsledkem může být ztráta respektu ze strany 

dítěte a neochota dělat to, co rodič říká.    

2.3.3.11. Křik    

Často bývá neverbálním doplňkem hrozeb a příkazů, zvyšuje jejich agresivní náboj a může 

u dětí vyvolat ještě větší strach nebo vzdor, případně protiagresi.    

Z hlediska pragmatiky je křik paralingvistickým jevem, který obvykle značí 

rozčilení, hněv, ale také bezmoc. Poslední jmenovaná emoce opět ohrožuje pozitivní tvář 

mluvčího (ztrácí v očích dítěte svou důstojnost), zbylé ohrožují pozitivní tvář adresáta – 

explicitně a agresivně projevený hněv vůči jeho osobě útočí na jeho sebeúctu.    

2.3.3.12. Srovnávání, dávání za vzor    

Podívej se na…, vezmi si příklad z… 

− Víš, že Štěpán od sousedů už umí jezdit sám na kole? To je šikovný kluk. A ty pořád 

jenom na tříkolce.  

− Ivetko, ty se s tím jídlem tak loudáš. Podívej se na Mirka, ten všechno sní, a jak rychle. 

Takhle jedí hodné děti.  

                                                
95 Z hlediska logiky se vyhrožování řadí mezi logické klamy a pro výše uvedený kontext je výmluvný latin-
ský název pro vyhrožování – argumentum ad baculum neboli argument holí. - JAURIS,M., ZASTÁVKA, Z.: 
Základy neformální logiky, S&M, Praha 1992, s. 43. (Dále bude citováno jako Základy neformální logiky) 
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Srovnávání s někým „lepším“ vyvolává u dítěte pocity méněcennosti a přináší mu tak 

psychické ohrožení, které se dotýká jeho sebeúcty (která je součástí jeho pozitivní tváře). 

Zvlášť veřejné srovnávání může být velmi zraňující. Pocit ohrožení bývá spojen s hněvem 

a s chutí nějak se pomstít – většinou ne tomu, kdo srovnává, ale tomu, kdo je dáván za 

vzor.   

2.3.3.13. Poukazování na vlastní zásluhy    

Já pro tebe…, a ty… 

− Celé odpoledne se tady dřu – a pán si po sobě nemůže ani uklidit boty!  

− Od rána vařím a peču a od vás jsem chtěla jedinou věc, abyste oloupali brambory – a 

ani toho se nedočkám! A že byste třeba poděkovali za oběd… 

− To já, když jsem chodil na vysokou, tak bych si nedovolil, aby rodiče vůbec měli nějaké 

starosti, jestli udělám zkoušku.  

 

Takové věty podle autorů RaBR především kazí vztahy.  

Z hlediska pragmatiky se jedná o ohrožení pozitivní tváře adresáta – narušení jeho 

sebeúcty, ale i mluvčího – laciným upozorňováním na vlastní zásluhy může v očích dítěte 

ztrácet důstojnost96.  

2.3.3.14. Řečnické otázky    

Ty snad chceš…? Copak ty nechceš…? 

− Jak si to představuješ? Jsi normální? 

− Ty snad chceš spadnout? 

− Chceš pár facek? 

 

Řečnické otázky se vyznačují tím, že se na ně neočekává odpověď. Pokud by 

zazněla, bylo by dítě nejspíš nařčeno z drzosti. Ten, kdo v běžné komunikaci takové otázky 

klade, signalizuje druhému despekt a nadřazenost (a ohrožuje jeho pozitivní tvář).   

                                                
96 Z hlediska logiky se jedná opět o klam, tzv. argumentum ad misericordiam, což by se dalo přeložit jako 
argumentace k útrpnosti, jinak řečeno vydírání působením na city. – Základy neformální logiky, s. 47 



  44 

2.3.3.15. Urážky, ponižování    

Ty jsi ale… 

− Vy snad ani nejste lidi, chováte se jako zvěř! 

− To snad není pravda, to ví přece každý blbec! 

− Ty jsi ale nechápavá. Já už nevím, jak ti to mám vysvětlit. 

 

Takové věty dokážou podle autorů RaBR zasáhnout opravdu hluboko a velmi zranit 

sebeúctu. Platí to i pro mírným tónem pronášené věty typu Ty jsi ale truhlík nebo To je 

naše čuňátko97.  

Z hlediska pragmatiky jde o zcela záměrné ohrožování pozitivní tváře adresáta.  

2.3.3.16. Ironie, shazování    

To je náš génius! To ses teda vyznamenal! 

− Romane, měli bychom zatleskat, že nám ukazuješ, jak to vypadá v ZOO při krmení. 

− K veřejné produkci zvu našeho zlatého slavíka… 

− Tak pojď nám předvést hvězdu, ty naše hvězdo! 

 

Ironie je podle teorie RaBR ještě zákeřnější než urážky a ponižování, protože je 

skryta pod rouškou humoru. Proto je ještě obtížnější se jí bránit. Rizikem je také skryté 

poselství, které s sebou ironie nese a děti ho přebírají: chovat se agresivně je v pořádku, a 

dokonce to může sklidit obdiv, pokud se podaří agresi zaobalit do vtipu na účet druhého.98  

I z hlediska teorie zachování tváře se dá na ironii nahlížet podobně - přímému 

ohrožení pozitivní tváře je možné se přímo bránit, pokud je ale tvář ohrožována nepřímo, 

je přímá obrana složitější („nerozumíš legraci“99 100).  

                                                
97 Kombinace „sladkých slov a mrazivě výhrůžné intonace“ nebo naopak je charakteristikou tzv. dvojné vaz-
by (double bind). Podle Gregoryho Batesona, který s termínem přišel, může časté vystavení bezvýchodným 
dvojným vazbám, vést až k „rozdvojení“ části osobnosti – více viz. např. Pragmatika lidské komunikace  
98 Argentinský psycholog C.E.Sluzki zavedl v 60. letech minulého století pro podobné shazování druhého 
člověka silný termín „mezilidské diskvalifikování“ (transacciones descalificadoras). Ona diskvalifikace je 
podle něj především diskvalifikací sebehodnocení toho, komu jsou takové výroky adresovány. – viz. např. 
WATZLAWICK, P. Antologie lidské komunikace II, Kontext, IV (4), s. 38-57. 
99 Vybíral upozorňuje na to, že humor je „rafinovaným prostředkem komunikace: sám je zbraní a přitom 
druhým ´vyráží zbraně z rukou´“. – Psychologie komunikace, s. 148 
100 Na to, že ironie může na dítě působit bolestněji než přísný trest, upozorňují i Čáp a Mareš – ČÁP, J., 
MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, s. 203 
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V následující kapitole budou představeny komunikační styly, které podle Kopřivy a 

kol. působí daleko efektivněji.  

2.4. Efektivní způsoby komunikace  

Autoři RaBR jsou přesvědčeni, že pomocí „efektivních komunikačních dovedností“ lze 

sdělovat oprávněné požadavky, řešit náročné situace, a když je potřeba, tak i vyjadřovat 

svoji nelibost nebo se bránit, a to s mnohem lepšími výsledky, než přinášejí výše uvedené 

neefektivní komunikační styly.101 Vynechat neefektivní způsoby komunikace, které útočí 

na sebeúctu dítěte (a ohrožují jeho pozitivní tvář), je podle Kopřivy a kol. dobré ještě 

z jednoho důvodu: „Chceme-li, aby děti mluvily slušně, říkaly ´děkuji´a ´prosím´, omluvily 

se, když se zachovaly nesprávně, a tak dále – musíme to na prvním místě dělat my 

sami.“102  

V následujících podkapitolách budou představeny jednotlivé efektivní komunikační 

dovednosti, stejně jako u těch neefektivních je podrobím pilotní analýze z hlediska 

lingvistické pragmatiky. 

2.4.1. Popis, konstatování  

Vidím, (slyším), že ...  

− Vidím, že jsi vyluxovala, uspořádala věci v poličkách a zalila kytky.  

− Máš z pěti čtyři příklady správně.  

− Vidím, že ještě nemáš nachystáno na hodinu. 

− Slyším, že se hádáte.  

 

Nejuniverzálnější komunikační dovedností, kterou se dá nahradit velká část neefektivních 

stylů – především výčitky, kritika, zákazy, pokyny a příkazy, je popis. Popis říká, že jsme 

si něčeho všimli a sdělujeme to druhým. Buď něco je, nebo není v pořádku – v druhém 

případě popisem naznačujeme, že očekáváme nápravu. Autoři RaBR uvádějí pro správnou 

formulaci popisu několik doporučení: Podstatou popisu je, že mluvíme o tom, co 

vnímáme, aniž bychom to posuzovali. (Vidím, že už jsi skoro oblečená místo Tobě to 

oblékání ale trvá!) Další zásadou je zaměřovat se na to, CO se stalo, nikoli na toho, 

KDO to udělal – Evo, dveře zůstaly otevřené (namísto Zase jsi nezavřela dveře) 

                                                
101 RaBR, s. 14 
102 Tamtéž, s. 18 
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Tón při popisu by měl být přátelský nebo aspoň věcný. K tomu napomáhá 

oslovení jménem. Podrážděný tón a slova jako „zase“, „pořád“ udělají z věty, která měla 

být popisem, vyčítání: A ta postel zase není ustlaná! Podobně působí použití citově 

negativně zabarvených výrazů. Je rozdíl slyšet: Na zemi jsou hračky, nebo: To je ale 

binec, všude na zemi se válí hračky! Je to opět hodnocení dítěte, i když nepřímé (přímým 

hodnocením by bylo třeba: Ty tu máš ale binec!).  

Při správném formulování popisu pomáhají slova vidím, slyším, cítím, že… - 

Vidím, že jsi přestala jíst, Slyším, že na sebe křičíte, Vidím, že nejsi přezutý, Slyším 

nepěkná slova… Pomohou zůstat opravdu jen při popisu a vyhnout se neefektivním 

způsobům komunikace. Když už si člověk dovednost osvojí, dají se vynechat. Dá se říct: 

Lenko, vidím, že nejsi přezutá, stejně tak jako: Leni, nejsi přezutá. 

Popis může být v některých situacích také vhodnější variantou otázek, které 

signalizují nedůvěru a kontrolu, a vyjadřují tak mocenský vztah. Podle autorů RaBR je 

velká část otázek, které kladou dospělí dětem, právě tohoto druhu103 (Kde jsi byl? Co jste 

tam dělali? S kým? Kdo tam byl ještě?). Zvlášť otázkami po důvodech a příčinách 

nějakého chování se děti mohou cítit zahnány do úzkých. Někdy si důvody nějakého 

chování ani neuvědomují, v jiných situacích se je zdráhají říct, protože mají obavu z reakce 

dospělých.  Řadu otázek lze nahradit popisem a dát tak dítěti prostor, aby se rozhodlo, zda 

a jak bude reagovat. Mirko, ve dřezu je neumyté nádobí dává víc prostoru, než přímá 

otázka Proč jsi ještě neumyla to nádobí?  

Podle filosofie RaBR je popis „ta první veledůležitá věta, která která určuje směr 

další komunikace“104. Lze jej kombinovat s dalšími komunikačními dovednostmi, o nichž 

bude ještě řeč. Jednou ze základních komunikačních strategií dle RaBR je ovšem 

kombinace popisu a otázek typu Co s tím uděláš/uděláme? Co navrhujete/navrhuješ? 

Co si o tom myslíte/myslíš?105 Co by ti pomohlo? Takovými otázkami vyzýváme druhé ke 

spoluúčasti na řešení dané situace a dáváme současně najevo důvěru v jejich schopnosti a 

kompetence. Podle RaBR má tato kombinace komunikačních dovedností šanci na úspěch 

                                                
103 Takové otázky nazývají psychologové a odborníci na komunikaci otázkami uzavřenými – ptáme se na 
sdělení faktu, ale nemůžeme čekat, že tímto způsobem rozproudíme hovor. „Sled uzavřených otázek navíc 
rychle druhému člověku připomene výslech (stačí dvě po sobě jdoucí).“ – Psychologie komunikace, s. 130 
104 RaBR, str. 54 
105 Takové otázky, které nechávají dotázanému prostor, aby se rozhovořil, se nazývají otevřené. Na rozdíl od 
otázek uzavřených jimi dotazující převádí iniciativu na osloveného. Je na něm, čím začne, o čem promluví. 
Jeho pochopení otázky může tázajícímu přinést další informace – proto se tento typ otázek používá např. 
v psychoterapii. – Psychologie komunikace, s. 130 
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především tam, kde jsou dobré vztahy a ochota si vycházet vstříc. Když si děti – i dospělí – 

na tento způsob komunikace zvyknou, začnou „slyšet“ otázky „Co s tím uděláme?“ za 

popisem i tehdy, když nejsou vysloveny. Tato kombinace komunikačních dovedností je 

základní strategií, jak rodiče praktikující metodu Respektovat a být respektován učí už 

odmala děti odpovědnosti za své činy.     

Popis může sloužit také k tomu, aby si dítě uvědomilo souvislosti, které v té chvíli 

nevidí – Vidím, že se snažíš dosáhnout na poličku pro cukřenku. Je to dost vysoko. 

(Namísto: Co to děláš, nenatahuj se tam, shodíš to!). Protože se dítě nemusí v tu chvíli 

bránit kritice své osoby, může v klidu a rozumně zhodnotit situaci a často pak samo udělá 

to, co by rodič vyjádřil pokynem či zákazy. I tím se učí zodpovědnosti.  

Popis lze použít i v situaci, kdy chceme poukázat na to, co se někomu daří. Popsat 

úspěchy motivuje víc než poukazovat na nedostatky a když slyšíme něco pozitivního, 

snáze přijmeme sdělení i o tom, co se nám zatím nedaří – Minulý týden jsi se vypravoval 

do školy včas. Čím to bylo? (Namísto: Už zase jdeš do školy pozdě!).  

2.4.1.1. Popis z hlediska lingvistické pragmatiky 

Popis je typická off-record strategie zdvořilosti. Bonus oproti pokynům, příkazům nebo 

výčitkám je v zachování negativní (není k ničemu přímo nucen) i pozitivní (nikdo na něj 

neútočí) tváře adresáta, ale také v zachování pozitivní tváře mluvčího (není ten zlý, který 

přikazuje, co se má udělat).   

Zkusme se například na učitelův popis Vidím, že ještě nemáš nachystáno na hodinu 

podívat ještě z hlediska etnometodologie, což je sociologický směr, který se zaměřuje na 

analýzu každodenních sociálních interakcí a rozbor metod, které lidé zkoumané skupiny 

sami používají k tomu, aby porozuměli světu106. Heritage107 mluví o třech aspektech 

vzájemného porozumění:  

1. o čem se mluví – o pomůckách na další hodinu 

2. co se o tom říká – že nejsou připraveny 

3. proč se o tom vůbec mluví – je potřeba si je připravit 

 

                                                
106 Viz. např. Psychologie komunikace, s. 86 
107 HERITAGE, J: Garfinkel and Enhnometodology. Polity Press, 1984.  
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Na první pohled je tedy vše, tak jak autoři zamýšlejí – dosáhne se stejného cíle 

(připravení pomůcek na hodinu) bez použití technik, které ohrožují tváře dítěte. Je ovšem 

otázka, jestli by dítě neprovedlo jinou dekompozici situace. Např.:   

1. o čem se mluví - o tom, co jsem udělal špatně 

2. co se o tom říká - že to učitel vidí  

3. proč se o tom vůbec mluví – protože si učitel myslí, že mě tím donutí to udělat, 

aniž by ztratil vlastní pozitivní tvář tím, že dá jasný příkaz  

 

Podobné riziko je možno spatřovat například u doporučení soustředit se na to, CO se 

děje, nikoliv na toho, KDO to dělá (Honzo, koš zůstal nevynesený namísto Ty jsi zase 

nevynesl ten koš!).  

Podle Vybírala108 to, jak porozumíme sdělení a jestli ho přijmeme nebo odmítneme, 

podstatně ovlivňují stereotypy (ustálená mínění o skupinách jiných lidí)  a kontext. 

Přijímáme tedy jednak věcné obsahy (data, informace, to, co nám druhý slovy říká), ale 

také přímo nesdělovaná „vztahová sdělení“. Nejčastěji „čtená“ vztahová sdělení jsou:  

1. Takto mě tedy vidí. („Za takového hlupáka mě tedy má?“) 

2. Takto se tedy vidí. („Je tak namyšlený!“) 

3. Takto vidí vztah mezi námi. („Myslí si, že je tím chytřejším, kdo mě musí pořád 

poučovat?“) 

 

Uvážíme-li roli stereotypu a kontextu, lze vyvodit, že špatně by si sdělení s popisem 

mohly interpretovat především ti, kdo jsou uvyklí ohrožování vlastní pozitivní tváře. 

Sdělení, které se ohrožení jejich tváře snaží naopak minimalizovat, se jim může zdát 

podezřelé109. Naopak děti, které jsou na tento způsob komunikace zvyklé odmala, nebudou 

dost možná tuto ostražitost vykazovat.  

Tuto hypotézu potvrzují i poznatky vyplývající z Austinovy teorie mluvních aktů110. 

Její terminologií by byl popis tzv. skrytě performativním111 mluvním aktem – manželka 

                                                
108 Psychologie komunikace, s. 56 
109 Výmluvná byla v tomto směru zkušenost jedné z frekventantek kurzu Respektovat a být respektován, která 
vyprávěla, že její manžel na každý pokus o respektujícím způsobem formulovanou žádost odpovídá ve stylu 
„Jak to se mnou mluvíš? Proč to neřekneš normálně?“ 
110 AUSTIN, J.L. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000. (Dále bude citováno jako Jak udělat něco 
slovy) 



  49 

řekne zdánlivě popisnou větu Dnes prší a směřuje tím k manželovi výzvu, aby jí 

nezapomněl vzít deštník. Austin upozorňuje na to, že pro správné pochopení těchto skrytě 

performativních výpovědí jsou potřebná „ustálená komunikační a vztahová schémata“. 

V RaBR je nahrazování performativních výpovědí (pokyny, příkazy, zákazy) těmi skrytě 

performativními výpověďmi běžnou technikou. Přijetí ze strany adresáta bude tedy do 

velké míry záležet právě na tom, na kolik je na tento způsob komunikace zvyklý112.    

Otázka, čím přesně je podmíněno to, že někomu je příjemnější, když se s ním jedná 

„v rukavičkách“ a jinému jsou – i za cenu ohrožení vlastní negativní tváře - příjemnější 

přímočaré výpovědi, by podle mého názoru stála za bližší prozkoumání. Stejně tak fakt, o 

kterém mluví například Danica Slouková113, že jazyk často vyvolává svými formulacemi 

dojem, že vše, co má podobu oznamovací věty/výroku, může být zkoumáno a ověřeno 

z hlediska pravdivosti a že tedy o takovém „tvrzení“ má smysl se přít jako o pravdivém či 

nepravdivém.  

Méně hrozí dezinterpretace u dalšího doporučení autorů Respektovat a být 

respektován – nahradit popisem otázky (Koukám, že ta tvoje mikina je od něčeho ušpiněná 

namísto Kde sis tu mikinu umazal?) Otázka sama o sobě představuje nátlak - ohrožuje 

negativní tvář adresáta, protože se sám nemůže rozhodnout, jestli a jak chce reagovat. V 

případě popisu se sice také nějaká odezva očekává, ale není vyžadována tak explicitně jako 

v případě otázky, takže dítě se nemusí soustředit na obranu vlastní tváře a může reagovat 

na podstatu problému.  

Detailnější pohled na problematiku z hlediska pragmalingvistiky by jistě mohl být 

zajímavý – zákonitosti respektující komunikace by se daly nahlédnout například optikou 

transakční analýzy114 - subtilnější rozbor je však mimo vytyčené cíle této práce.   

2.4.2. Informace, sdělení  

Je...; Je potřeba...; Tohle děláme (tak a tak)...; Pomůže, když...; Když... ,tak... 

− Je potřeba uklidit ze stolu, budeme obědvat.  

                                                                                                                                              
111 Performativní výpověď je výpověď, jejímž pronesením se něco vykoná – př. „Zasedání skončilo“, „Pro-
hlašuji vás za manžele“, ale také „Omlouvám se“ , „Beru to zpět“ a také všechny rozkazovací věty. Protipó-
lem jsou věty konstativní neboli popisné. – Jak udělat něco slovy, s. 67-83   
112 Vybíral zmiňuje, že například v partnerském vztahu je správné chápání toho, co mi chce říct, když říká 
toto, otázkou dlouhého, ne-li celoživotního učení. – Psychologie komunikace, s. 130 
113 SLOUKOVÁ, D. Využívání a zneužívání jazyka.  

Dostupné z: www.gsgpraha.cz/~sloukova/mjs/vyuzjaz.doc  
114 Srov. VYBÍRAL, s. 185 - 197 
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− Před jídlem si umyjeme ruce. 

− Při obouvání pomůže, když se nejprve povolí tkaničky. 

 

Čím jsou děti menší, tím méně vědí, proč, jak či kdy se něco odehrává nebo dělá, co 

se očekává, jaké jsou důsledky určitých činností nebo chování. Podle RaBR se věci nemají 

dělat kvůli tomu, že to dospělý řekl (přikázal nebo zakázal), ale protože mají své 

zákonitosti. Tyto zákonitosti zprostředkovávají informace. Jejich předností je podle 

autorů RaBR to, že naplňují naši potřebu smysluplnosti, jak už o ní byla řeč v kapitole 

2.2.1. Informace, stejně jako popis, neohrožuje, protože se zabývá situací a nehodnotí 

osobu. Předává poznatky a zásady, které jsou užitečné v mnoha dalších situacích, a 

současně druhého nestaví do pozice hloupého a nekompetentního tvora. Naopak – 

informace nutí jejího adresáta přemýšlet, zvažovat různé možnosti, porovnávat pozitiva a 

negativa, rozhodovat se. Je na zvážení a rozhodnutí druhé osoby, zda informace 

využije. U rad či pokynů se naopak očekává, že se druhá strana podle nich zařídí.    

I v případě „informací“ doporučuje teorie RaBR užití konkrétní gramatické formy, 

jejíž dodržení pomůže mluvčímu nesklouznout do neefektivní komunikace. Gramaticky 

může být informace oznamovací větou či souvětím s podmětem v 1. nebo 3. osobě. 

Tím se zásadně liší od pokynů, příkazů či rad, které mají společné to, že jsou formulovány 

ve 2. osobě (ty, vy). První osoba množného čísla (něco platí pro nás pro všechny) nebo 3. 

osoba jednotného i množného čísla (takhle se věci dějí) umožňuje snazší pochopení a 

přijetí pravidel. Jestliže něco platí obecně a pro všechny, má to větší váhu a je větší šance, 

že se tím budeme řídit, i když nebude na blízku nikdo, kdo by vydal pokyny či příkazy. 

„Pokyny jsou ´pro teď´, informace pro život.“115 

Důležitým doporučením, které úzce souvisí s tématem moci jazyka, je také snaha o 

pozitivní formulaci informací všude, kde to jen trochu jde. K tomu, aby děti dělaly věci 

dobře, nestačí vědět, co nemají dělat, ale potřebují mít také pozitivní opěrné body „jak 

ano“116.  

Máme mluvit pravdu. (Namísto: Lhát se nemá!) 

Žvýkáme se zavřenou pusou. (Namísto: Nemlaskej!) 

Vidím, že bys chtěl tu hračku také, je ale potřeba se dohodnout. (Namísto: Neber mu 

tu hračku!) 

                                                
115 RaBR, str. 63 
116 Srov. příhodu o ukládání hudebních nástrojů do bedny – kap. 2.3.3.5 
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Autoři Respektovat a být respektován upozorňují na to, že když zaměřujeme 

pozornost na to, co není v pořádku, jako by to naopak rostlo před očima. Podle nich to jde 

částečně na vrub tomu, jak o tom mluvíme. Příčina tkví v biologických základech 

fungování lidského mozku, jak už o tom byla řeč v kapitole 2.2.1 – když někdo poukazuje 

na naše chyby a cítíme ohrožení své hodnoty, pak se naše energie napře hlavně na to, 

abychom se vyrovnali s tímto ohrožením. Na to, abychom si uvědomili, proč a jak k chybě 

došlo a jak ji napravit, zůstává méně sil i chuti.    

V každodenní praxi se dá podle autorů RaBR nahradit informacemi většina pokynů. 

Lidé, kteří se to naučili, prý shodně konstatují, že pokyny museli pořád dokola opakovat, 

kdežto informaci stačilo většinou podat jen několikrát.  

2.4.2.1. Informace z hlediska lingvistické pragmatiky 

I informace se dá optikou teorie zachování tváře chápat jako off record strategie 

zdvořilosti. Vynechání druhé osoby jistě zmírní ohrožení pozitivní tváře adresáta. Posílí se 

i jeho negativní tvář – na rozdíl od příkazů, pokynů nebo zákazů záleží na něm, jestli 

informaci využije a zařídí se podle ní. Ve výsledku si může svou pozitivní tvář ochránit i 

mluvčí-rodič – neztratí v očích dítěte autoritu tím, že sám útočí na jeho pozitivní tvář.  

Stejně tak apel na pozitivní formu vyjádření má z hlediska pragmatiky své 

opodstatnění – „co nedělat“ může dítě chápat jako větší ohrožení své pozitivní tváře než 

doporučení, „co dělat“.  

2.4.3. Vyjádření vlastního přání, očekávání a potřeb   

Očekávám, že... Pomohlo by mi, kdyby... 

− Potřebuji, aby kuchyňská linka byla uklizená – budu vařit večeři.  

− Chci, abys mi o takové věci řekl alespoň den dopředu.  

 

Jde vlastně také o informace, tentokrát o tom, co potřebuje, chce nebo očekává ten, kdo je 

vyslovuje. Sdělují se v 1. osobě jednotného čísla, pokud možno pozitivně – co chceme, 

nikoliv, co nechceme. I tady autoři RaBR deklarují, že ačkoliv je to na první pohled 

docela mírný prostředek, bývá kupodivu dost účinný. Zejména po větě Pomohlo by mi, 

kdyby… se prý dějí – možná díky minimálnímu ohrožení negativní tváře adresáta - skoro 

„malé zázraky“117.  

                                                
117 RaBR, str. 64 
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2.4.4. Možnost volby    

Uděláš to tak... nebo tak...?Můžeš si vybrat. 

− Vezmeš si tu čepici na hlavu nebo do kapsy? 

− Můžeš to nádobí umýt nebo utřít. 

 

Výběr je vyjmenování dvou nebo více konkrétních možností, z nichž si dítě může vybrat. 

To podněcuje mentální procesy jako je porovnávání, hodnocení, zvažování pro a 

proti. Možnost výběru navíc podle autorů RaBR zvyšuje vnitřní motivaci. Za vlastní 

návrh bude dítě také cítit větší zodpovědnost.  

Výběr se nejlépe uplatní v situacích, kdy mají rodiče vůči dětem nějaké oprávněné 

požadavky. Není to výběr, zda něco udělat nebo neudělat. Požadavek je jasný, ale v jeho 

rámci poskytují rodiče dětem prostor a dávají najevo, že je považují za schopné a 

odpovědné. Výběr snižuje rozmrzelost z nepříjemné činnosti a pocitu donucení. Je podle 

Kopřivy a kol. účinný také v emočně náročnějších situacích, kdy hrozí riziko úrazu či 

poškození věcí.: Můžete si s tím míčem jít hrát před dům nebo můžete zůstat tady a dělat 

něco klidnějšího (Namísto: Chcete něco rozbít?! Okamžitě toho nechte!)  

Autoři RaBR připouštějí, že výběr může být časově náročnější než dát příkaz, 

případně výhrůžku. Je to ale podle nich investice do budoucna, protože rozvíjí dovednosti 

dítěte a posiluje jeho sebeobraz schopného a odpovědného člověka. Mít na věci vliv 

posiluje pocit jistoty a bezpečí, který patří mezi základní lidské potřeby118. Je to základní 

předpoklad k rozvíjení zodpovědnosti. Je to také výrazem respektu k dítěti, který pomáhá 

budovat dobré vzájemné vztahy.119  

2.4.4.1. Výběr z hlediska lingvistické pragmatiky 

Je nepochybné, že možnost podílet se na rozhodování znamená významnou minimalizaci 

ohrožení negativní tváře dítěte. Tento fakt je ovšem výrazně oslaben tím, že dítě má na 

výběr pouze z několika konkrétních možností. Hrozí, že si – podobně jako o tom byla řeč 

                                                
118 Viz. např. MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 2008, s. 9-17 
119 O síle vlastní zodpovědnosti svědčí výzkumy, o kterých psal Bernie Sigel ve své knize „Láska, medicína a 
zázraky“. Děti s popáleninami, které dostaly možnost spolurozhodovat o výměně obvazů potřebovaly méně 
léků a vyskytovalo se u nich méně komplikací než u dětí, které možnost spolurozhodovat nedostaly, ale jinak 
byly léčeny stejně. Podobné výsledky přinesly výzkumy prováděné u astmatických dětí. – cit in: RaBR, s. 72 
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už u popisu120 - výběr interpretuje coby manipulaci. Důkazem, že ne vždy musí výběr vést 

ke kýženým výsledkům, může být následující příklad ze života:   

Matka: Péťo, chceš k svačině jablíčko, nebo jogurtík?  

Péťa: Sušenkůůů!121  

2.4.5. Dvě slova  

Jirko, kostky! 

− Terezko, přezůvky! 

− Lenko, zuby! 

 

Jedna z nejrozšířenějších efektivních komunikačních dovedností, která podle autorů 

RaBR „šetří čas, šetří nervy“122. Dlouhé řeči kolem chyb a nesprávného chování jsou 

neefektivní123, čím rychleji se nějaká nesrovnalost vyřeší, tím lépe pro vztahy obou stran. 

Dvěma slovy (první z nich by mělo být oslovení, které pomáhá zabránit příkrému či 

rozkazovačnému tónu) dává rodič najevo partnerský vztah – nevyvyšuje se, nekárá, 

nevyčítá, jen věcně nebo přátelsky upozorňuje na to, co je třeba udělat.  

„Dvě slova“ se dají použít i ve chvíli, kdy je chování dítěte v rozporu se základními 

pravidly mezilidských vztahů – někoho fyzicky napadá, nadává, lže… Místo obviňování, 

křiku, vyhrožování a dalších neefektivních způsobů doporučuje Kopřiva a kol. kategorické 

vyjádření nepřijatelnosti takového chování: Žádné rvačky! Žádné nadávky! Žádné lhaní! 

2.4.5.1. Dvě slova z hlediska pragmatiky 

Je nepochybné, že čím delší řeči kolem chyb a nesprávného chování, tím větší je 

riziko ohrožení pozitivní tváře rodiče i dítěte (rodič se staví v očích dítěte do pozice 

nesympatického mentora, dítě cítí dlouhé lamentování jako útok). Pokud rodič použije jen 

minimum slov, která jsou potřeba k tomu, aby upozornil dítě na to, co není v pořádku, 

posiluje tím negativní tvář dítěte – k ničemu ho explicitně nenutí, jen krátce připomíná, co 

je třeba. I tuto komunikační dovednost lze tedy z pohledu teorie zachování tváře hodnotit 

jako off rekord strategii zdvořilosti.  

                                                
120 Viz. kap. 2.4.4.1 
121 www.slepicarna.cz – Dostupné z: http://slepicarna.cz/?cat=forum&ftopic=48&page=1 [cit. 25.6.2012] 
122 RaBR, str. 73 
123 Viz. lamentace – kap. 2.3.3.4 

http://www.slepicarna.cz/
http://slepicarna.cz/?cat=forum&ftopic=48&page=1
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Jediné, v čem by mohl být problém, je porozumění – z věty Lenko, zuby! by ne vždy 

muselo být Lence jasné, co má rodič na mysli. Tuto okolnost však autoři RaBR ve své 

metodě dostatečně ošetřují, když říkají, že „dvě slova“ jsou dovedností vhodnou především 

v komunikaci se staršími dětmi a s dospělými. V komunikaci s menšími dětmi je možno ji 

použít jen ve chvíli, kdy je jasné, o co jde, protože se např. jedná o oprávněný požadavek, 

který se ze strany rodiče často opakuje – například právě každodenní čištění zubů. V jiných 

případech je lepší alternativou popis (Lenko, vidím, že sis ještě nevyčistila zuby).   

2.4.6. Prostor pro spoluúčast a aktivitu dětí   

Co s tím uděláme? A co si o tom myslíš ty? Co navrhuješ? 

− Milane, myslím, že Terezku opravdu bolí, jak jsi ji uhodil. Co myslíš, že by se s tím dalo 

dělat? 

− Vidím, že jsi z toho docela bez nálady. Co by ti pomohlo? 

 

Jednou ze společných rysů většiny neefektivních komunikačních stylů je podle autorů 

RaBR přemíra aktivity a energie na straně dospělého a pasivita dítěte. Tím, že dá rodič 

dítěti větší prostor a umožní jeho spoluúčast na rozhodování, demonstruje, že nechce řešit 

problém mocensky a že považuje druhou stranu za kompetentní. Dítěti tak dává prostor pro 

rozvoj myšlení i tvořivosti.  

Dospělí, kteří si zvykli přibírat děti k rozhodování, ptát se na jejich návrhy, hovoří 

podle Kopřivy a kol. o velké úlevě. Děti kolikrát přijdou s návrhy, které by rodiče 

nenapadly, ale i když nevymyslí nic nového, situace aspoň přejde bez negativních emocí či 

dokonce konfliktu.124 Dlouhodobým ziskem je potom návyk aktivně řešit situace, pocit 

kompetentnosti, dobrá sebeúcta a přebírání zodpovědnosti.   

2.4.7. Výsledky pragmatické analýzy 

Při výchově se nelze vyhnout ohrožení negativní tváře dítěte, rodič prostě musí za své dítě 

někdy rozhodovat. Zmírnit ohrožení tváře dítěte (a posílit tu vlastní) může rodič díky 

strategiím zdvořilosti. Komunikační dovednosti doporučované autory Respektovat a být 

respektován s těmito strategiemi do velké míry korespondují. Většina efektivních 

komunikačních dovedností doporučovaných Kopřivou a kol. využívá off-record strategie 

zdvořilosti, tedy způsoby vyjádření, kdy je sdělení řečeno nepřímo. Nepřímo formulované 

                                                
124 RaBR, str. 75 
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požadavky ponechávají dítěti prostor, čímž se minimalizuje ohrožení negativní jeho 

negativní tváře (neslyší žádné „ukliď si to, ty bordeláři“) a zároveň dochází k posilnění 

jeho pozitivní tváře (výroky typu „je tu dost věcí, zvládneš to dát do pořádku?“).  

U komunikační dovednosti „popis“ jsem upozornila na pragmatické nebezpečí dvojí 

interpretace a u dovednosti „výběr“ na hrozbu, že ji dítě může vnímat jako manipulaci – 

jako snahu rodiče dosáhnout svého bez ohrožení vlastní pozitivní tváře. To podle mého 

názoru hrozí především u starších dětí (potažmo dospělých) a především v situaci, kdy se 

s respektujícími komunikačními dovednostmi setkávají poprvé. Jak vnímá jednotlivé 

doporučované způsoby komunikace dítě, které v nich „vyrůstá“ v porovnání s dítětem, 

které se s nimi setkává až v určitém věku, by bylo zajímavým námětem na samostatnou 

analýzu.  

Každopádně snad lze v tuto chvíli učinit předběžný závěr, že z hlediska lingvistické 

pragmatiky má metoda Respektovat a být respektován svou platnost. 

2.5. Zvládání negativních emocí 

Vedle čistě jazykových a komunikačních pravidel je třeba se zmínit ještě o pár dalších, 

která jsou pro teorii RaBR klíčová, ale zasahují více do oblasti psychologie. Týkají se 

emocí, především těch negativních.  

Poznatky o emocích, z nichž vycházejí, shrnuli autoři RaBR do tří zásad: 

1. Každý má právo prožívat to, co prožívá. 

V hloubi duše si každý přeje, aby druzí brali vážně to, co zrovna prožívá. Jakmile 

někdo začne hodnotit emoce někoho dalšího jako přehnané nebo neoprávněné, vysílá 

k němu tím asi toto skryté poselství: To, co cítíš, cítíš špatně. Měl bys cítit něco jiného 

(nejlépe to, co ti říkám). Popírání emocí vyvolává jen další negativní emoce – pocity viny, 

zahanbení, zlost. Jestliže děti vyrůstají v prostředí, kde se emoce často popírají nebo 

hodnotí jako nepřiměřené, odnaučí se věnovat svým emocím pozornost. Přestanou je 

brát jako něco důležitého, nebudou je umět rozlišovat a budou se více řídit podle toho, co 

jim řeknou druzí, než podle toho, jak to samy cítí. 

2. Když „jsme v emocích“, jde logika stranou. 

O tom, co se děje v mozku, když se dostaví pocit ohrožení, už byla řeč v kapitole 

2.2.1. Zjednodušeně řečeno: čím silnější je negativní emoce, tím větší je tlumící vliv na 

rozumové složky naší psychiky. Ztišení emocí by proto mělo předcházet rozumovému 

řešení situace.  
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3. Emoce jsou „nakažlivé“125. 

Daleko snadněji se přenášejí ty negativní – když je na sebe necháme „přeskočit“, 

jednáme pod jejich vlivem. Z běžných emocí je nejprudčeji „nakažlivý“ vztek.  

 

Ve světle těchto poznatků podle Kopřivy a kol. lépe pochopíme, proč některé 

způsoby, kterými se snažíme reagovat na negativní emoce, nepomáhají a jiné naopak ano.  

 

Neefektivní způsoby reakcí na negativní emoce – když jsou v emocích druzí lidé:  

1. Nic si z toho nedělej! (zlehčování, popírání) 

2. Musíš se na to podívat jinak! (srovnávání) 

Tyto neefektivní způsoby se vážou k prvnímu poznatku o emocích – zlehčováním 

nebo srovnáváním s horší situací někoho jiného dochází k popírání a hodnocení emocí, 

reakcí dítěte může být, že se stáhne a přestane se svěřovat, nebo naopak může začít 

přehánět. 

1. Co se stalo? (vyptávání) 

2. Měl/a bys… (rady) 

3. Musíš pochopit, že… (poučování) 

Tyto neefektivní způsoby se vážou k druhému poznatku o emocích – na emoce 

reagují z pozice logiky. 

1. Ty máš pravdu! (souhlas) 

2. Můžeš si za to sám! (obvinění) 

3. Chudinko! (litování) 

4. Za všechno můžou ONI! (svalování viny) 

Tyto neefektivní způsoby se vážou ke třetímu poznatku o emocích – jde o reakce na 

emoční nepohodu druhých, při kterých se jejich emocemi buď necháme „nakazit“, nebo se 

jim naopak snažíme bránit.     

Nejen, že tyto způsoby nemají okamžitý účinek, tzn. že druhým většinou nepomáhají 

se uklidnit, ale mají podle autorů Respektovat a být respektován i dlouhodobé negativní 

dopady: nepřispívají ke schopnosti rozpoznávat, zvládat a využívat vlastní emoce.  

                                                
125 Srov. GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997, s. 115-118 (Dále bude citováno jako 
Emoční inteligence)  
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O neúčinných způsobech komunikace, které lidé používají, když jsou sami pod 

intenzivním vlivem emocí, už byla řeč v kapitole 2.2.2. Jedná se zejména o vyčítání, 

kritizování, lamentaci, vyhrožování a křik. 

Respektující a zároveň účinnou dovedností pro situace, kdy je v negativních emocích 

druhý člověk, je přijetí jeho pocitů – empatická reakce. Základní dovedností, která 

pomáhá zvládat vlastní negativní emoce a současně zachovat respekt k druhým, je já-

výrok.   

2.5.1. Empatická reakce126 

Michal se cítí dotčeně, když po konfliktu se spolužákem dostal poznámku jen on. 

Matka: Vidím, že se ti to zdá nespravedlivé… 

Michal: To teda jo! Já jsem si Mirka taky dobíral, ale ne zle. On se mi pak začal posmívat 

kvůli pihám… Tak jsem se rozzuřil! 

Matka: Hm… To docela naštve… 

Michal: No bodejť by ne! Ještě to slyšeli kluci a přidali se! 

Matka: Asi jsi měl vztek. To má pak člověk chuť to vrátit… 

Michal: No právě! Tak jsem mu jednu vrazil, zrovna když přišla učitelka! Ona viděla 

jenom to a hned se do mě pustila. 

Matka: Hm… 

Michal: Možná, kdyby věděla, jak to bylo, by mi tu poznámku ani nedala… Ona viděla jen 

mě, Mirek za to vlastně nemůže, že jsem to schytal jen já… 

Na Michalovi je vidět, že už se docela uklidnil.  

Matka: Napadá tě, jak by se to do budoucna dalo udělat, abyste si v podobné situaci 

zavčas řekli „dost“? 

Michal (mlčí): No, nevím… asi Mirkovi říct, co mně nevadí a co už mě štve… 

Matka: Ty to teď už víš. Bylo by fajn, kdybyste si to vyjasnili i s Mirkem.  

 

Autoři RaBR popisují empatickou situaci jako jakýsi „kruh bezpečí“ – jsme 

vyslechnuti, nikdo nás nezpovídá ani nehodnotí, můžeme sami přemýšlet, co dál. Přitom 

cítíme porozumění a podporu, ať už se rozhodneme jakkoli.127  

                                                
126 Empatie = vnímavost k emocím jiných lidí. – Emoční inteligence, s. 51  
127 RaBR, str. 98 
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Základní složky empatické reakce, které mohou v různých situacích v různé míře 

vystupovat do popředí, jsou tři: 

1. aktivní naslouchání128 (soustředěné naslouchání provázené projevy účasti – 

pohled do očí, přikyvování…) 

2. pojmenování pocitů, záměrů, očekávání druhé osoby 

3. vyjádření podpory – Budu na tebe myslet…, Budu ti držet palce… 

 

U dětí je klíčovou složkou empatické reakce bod č. 2 – pojmenování pocitů. 

Pomáhá jim rozvíjet schopnost uvědomovat si, co cítí, což je předpoklad toho, aby se své 

emoce naučily zvládat. I v tomto bodě zdůrazňují autoři RaBR konkrétní gramatická 

pravidla: Pojmenování toho, co druhý prožívá, adresujeme přímo jemu a používáme při 

tom slova ty, tebe, ti, tedy 2. osobu (To se tě asi dotklo.) Někdy i 2. osobu množného 

čísla (Jste už asi unaveni a musíte mít hlad). Jde o oznamovací věty, nikoli otázky – na 

konci je tedy pomyslná tečka nebo tři tečky, který dává druhé straně prostor, pokud by 

chtěla reagovat.  

Efekt empatické reakce není jen ve ztišení emocí. Má podle Kopřivy a kol. přínos pro 

rozvoj osobnosti dítěte129, udržování dobrých vztahů, ale zvyšuje také ochotu při plnění 

oprávněných požadavků – v situaci, kdy mají děti (nebo dospělí) splnit nějaký úkol, je 

empatická reakce projevem vstřícnosti, který vyvolá pozitivní emoce. To mívá za následek 

zase větší vstřícnost vůči splnění úkolu. 
Hanka oddalovala úklid schodů. Připravila si lux, mop, ale pak si sedla na schody se sluchátky od 

walkmana v uších a nic se nedělo.  

Otec: Tobě se do toho moc nechce, viď.  

Po této jediné větě se Hanka zvedla a dala se do úklidu.  

 

Přínos empatické reakce pro rozvoj osobnosti dítěte je podle autorů RaBR trojí:  

1. Děti poznávají, že mít emoce je v pořádku, učí se přijímat je jako součást života 

a využívat je, ne je popírat a potlačovat.  
                                                

128 Aktivní a empatické naslouchání považuje řada psychoterapeutických směrů za nespecifický, téměř uni-
verzální léčebný faktor – Psychologie komunikace, s. 123 
129 Uvedené oblasti rozvoje osobnosti se kryjí s obsahem pojmu emoční inteligence. Psycholog Daniel 
Goleman uvádí, že na tom, jak jsme v životě úspěšní a šťastní, se rozumová inteligence (IQ) podílí jen asi 
z dvaceti procent. Mnohem větší roli hraje soubor schopností, které jsou označovány právě jako emoční 
inteligence. Patří sem schopnost vyznat se sám v sobě a porozumět druhým, zvládat vlastní emoce a pomáhat 
druhým, aby zvládali své emoce, schopnost udržovat si vnitřní motivaci k učení, práci a zábavě, a další. Tyto 
schopnosti se pak promítají do kvality našich vztahů a komunikace, do pracovní kariéry a také do našeho 
tělesného zdraví, které velmi souvisí právě s tím, jak umíme zacházet s emocemi. – Emoční inteligence, s. 44 
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2. Tím, že se někdo snaží pojmenovávat, co se v dětech asi odehrává, jim pomáhá 

orientovat se v sobě – uvědomovat si své emoce, motivy, přání a rozlišovat je. 

To je předpokladem vědomého sebeřízení, které zahrnuje i zvládání vlastních 

emocí.  

3. Pojmenováním toho, co děti prožívají, jim dospělý pomáhá kultivovat a 

rozšiřovat slovník výrazů, který se týká jejich emocí, přání a očekávání. 

Tento slovník pak používají i v komunikaci s druhými lidmi130.  

2.5.2. Já-výrok 

− Čekala jsem, že zavoláš. Měla jsem o tebe strach. 

− Děti, váš hovor mě ruší.  

− Nesnáším čekání. 

 

Já-výrok je komunikační dovednost, kterou mluvčí sděluje, jak se cítí a proč, s čím 

počítal nebo co potřebuje a očekává. Dává jejím prostřednictvím najevo, že si je vědom, 

co se s ním emocionálně děje, a že přebírá odpovědnost za své emoce. (Pokud by si řekl: 

ON/ONA mě naštval/a!, jako by tím říkal, že někdo jiný je zodpovědný za to, jak se teď 

cítí, a sám s tím vlastně nemůže moc udělat. Pokud si řekne: Já mám teď vztek!, vyplývá 

z toho, že je to jeho vztek a především na něm záleží, co s ním udělá.)  

Já-výrok je informace pro druhé o tom, co mluvčí prožívá, ať už na tom mají 

nějaký podíl nebo ne. Někdy má já-výrok význam jako signál STOP! – tady už se 

překračují únosné meze! Já-výroky slouží také jako neútočné, neagresivní „vypuštění“ 

emocí (když sdělíme, jak nám je, uleví se nám). Já-výroky si také mluvčí chrání vlastní 

sebeúctu – dává jimi najevo, že nestrpí, aby se k němu druzí chovali nepřijatelně, a že si 

zasluhuje respekt.131  

I k já-výrokům se váží konkrétní gramatická pravidla: mluvčí mluví o sobě, o svých 

pocitech, které v něm určitá situace, událost nebo chování druhého vyvolává. Podmět 

                                                
130 Rosenberg upozorňuje na důležitost šíře slovní zásoby vyjadřující pocity. Řekne-li mluvčí „cítím se 
dobře“, slovo „dobře“ může znamenat šťastně, vzrušeně, uvolněně, nebo řadu dalších emocí. Nepříliš přesná 
slova jako „dobře“ nebo „špatně“ znesnadňují posluchači navázání kontaktu s tím, co může mluvčí v danou 
chvíli skutečně cítit. Malá slovní zásoba v oblasti pocitů může podle Rosenberga vést také k tomu, že mluvčí 
místo vyjádření vlastních pocitů pronáší formulace, které vyjadřují domněnky, dohady a interpretace – Nená-
silná komunikace, s. 55-66   
131 Ze zkušenosti učitelů, kteří absolvovali kurzy Respektovat a být respektován prý vyplynulo, že ve třídách, 
kde děti dovedou používat já-výrok, významně ubylo žalování. Ubývá také konfliktů a agresivity mezi dětmi, 
protože se zlepšily jejich vztahy. – RaBR, s. 235 
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těchto vět je tedy v 1. nebo 3. osobě. Tím se vyhne obviňování, kritice nebo jinému 

hodnocení druhého.  

Už se opravdu zlobím! (Namísto: Teď jste mě rozzlobili!) 

Ironii nemám ráda. (Namísto: Jak to se mnou mluvíš?!) 

Tohle mě docela zklamalo. (Namísto: Že se nestydíš!) 

2.6. (Ne)respektovat a (ne)být respektován v praxi 

Na závěr kapitoly o Respektovat a být respektován jsme se rozhodla tuto metodu ilustrovat 

pomocí situace, kterou zaznamenala jedna z respondentek výzkumu. Šlo o situaci, která se 

– asi nejen v její rodině – poměrně často opakuje: syn vstává, má špatnou náladu a odmítá 

se vypravovat do školky. Protože sama respondentka je speciální pedagožka a RaBR se 

věnuje i v rámci své profese, provedla experiment: jeden den reagovala na výše popsanou 

situaci v duchu respektující komunikace, další den „tak, jak si to člověk pamatuje z dětství, 

nebo jak by možná sám jednal, kdyby neznal respektování.“132 Teprve zpětně si prý 

uvědomila, že použila téměř všechny respektující komunikační dovednosti. Pro lepší 

propojení s teorií je vždy napíšu do závorky.  

2.6.1. Respektující přístup 

Vojta přichází ráno ze svého pokoje, podle postoje je zřejmé, že není dobře naladěn. 

maminka: "Dobré ráno, Vojtí. Vidím, že jsi nevstal s úplně dobrou náladou..." (popis) 

Vojta: "Já jsem dneska ňákej takovej – unavenej?" 

maminka: "Hmm, to se nám tak někdy stane, že nevstaneme úplně fit. (informace) To není 

moc příjemné, viď. (empatická reakce) Co by pomohlo, aby se to zlepšilo?" (prostor pro 

spoluúčast a aktivitu dětí) 

Vojta: "Nevim." 

maminka: "Pomohlo by ti se chvilku pomazlit?" 

Vojta: "Hm... nevim, možná.." 

chvilka proběhne, ale je třeba plnit ranní program – odchod do školky 
                                                

132 Výzkumný rozhovor s informantkou Beátou, Praha, 16.2.2012. 
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maminka: "Lepší? ... Teď už je, Vojtí, potřeba se oblékat." (informace) 

Vojta si sedá na gauč a nic nedělá. 

maminka: "Vojtí, může se stát, že nestihneme být ve školce včas." (informace) 

Vojta: "Jo, já vím."  

Maminka nachystá snídani, otočí se a na gauči Vojta stále v pyžamu. 

maminka: „Vojto, mně je moc nepříjemné, když přicházíme do školky pozdě. (já-výrok) 

Porušujeme tak domluvená pravidla. (informace) Musím si dojít na záchod. Začneš s tím 

oblékáním sám, než se vrátím nebo teď spolu?" (výběr) 

Vojta: "Sám, už se oblékám." 

Maminka se vrací, Vojta má svlečené pyžamo a sedí.maminka: "Vidím, že pyžamo je dole 

– tak ještě slipy, triko, tepláky... " (popis) 

Vojta: "A ponožky mi pomůžeš?" 

maminka: "Jasně! jde k němu „Oblékneš si sám levou, nebo pravou?“ (výběr) 

Vojta: "A máme to, viď!" 

 

2.6.2. Nerespektující přístup 

Vojta přichází ráno ze svého pokoje, podle postoje je zřejmé, že není dobře naladěn. 

maminka: "Á jéé, tady někdo vstával zadkem napřed! Co je?" 

Vojta: "Já jsem dneska ňákej takovej – unavenej?" 

maminka: "To je nesmysl, spals celou noc. Nevymýšlej! Šupem oblíkat!" 

Vojta: "Když mně se nechce." 

maminka: "Dělej, jdeme do školky!" 
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Vojta stojí a kouká 

maminka: "Vojto, jestli to zase kvůli tobě nestihneme, bude zamčeno a nedostaneš se tam!" 

Vojta se ani nehne 

maminka: "Vojtí, já tě varuju!!" 

Vojta: "Mami, já nechci jít do školky." 

maminka: "Co blbneš, vždyť do školky chodíš rád. Nevymýšlej blbosti jen kvůli tomu, že 

se nechceš oblékat!“ 

Vojta: "Ale já tam dneska nechci jít!“ Brečí 

maminka: "Já se z tebe zblázním!Ty jsi takovej kňoura! Myslíš, že Kuba dělá takovéhle 

scény každé ráno? Co je na tom se obléknout, děláme to přece všichni. To si koukej 

zvyknout, čeká tě to celej život!" 

Vojta: za breku "Já si ještě nezvyknul." 

maminka: "Tak si rychle zvykni nebo ještě k tomu dostaneš!“ 
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3. METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

V této kapitole bude popsán metodologický plán provedeného výzkumu. Nejdříve budou 

popsány cíle výzkumu a hlavní výzkumné otázky, poté představeno časové a teritoriální 

vymezení výzkumu a dále budou popsány techniky sběru dat.  

 

3.1. Cíl výzkumu a hlavní výzkumná otázka 

Jak bylo naznačeno v teoretické části, vzhledem k tomu, že kniha Respektovat a být 

respektován vyšla teprve před pár lety, neexistují zatím výzkumy, které by se empiricky 

věnovaly výchovným a komunikačním doporučením, která publikace předkládá. Cílem 

předkládaného výzkumu je tedy popsat fungování respektující komunikace rodičů a 

dětí v praxi a pomocí různých výzkumných metod se snažit co nejlépe postihnout dopad 

tohoto typu komunikace na mimojazykové skutečnosti.    

Terminologií amerického lingvisty a psychologa Johna A. Lucyho, který popsal tři 

různé typy přístupu k výzkumu lingvistického relativismu133 , bude tento výzkum 

strukturálně orientovaný („structure centered") – to znamená, že začíná pozorováním 

strukturální zvláštnosti v jazyce a zajímá se o její možné důsledky pro myšlení a 

chování134. Částečně se tak předkládaný výzkum zařazuje po bok zkoumání jazykového 

relativismu, která stále probíhají135, byť s jistými omezeními – jednak odlišná gramatika, 

kterou používají respondenti tohoto výzkumu, je gramatikou pouze v přeneseném slova 

smyslu. Z toho vyplývá, že rodiny, které tato speciální jazyková pravidla používají, svým 

„jazykem“ mluví v prostředí, kde se běžně mluví jiným jazykem136. Do třetice respondenti 

přiznávají, že ani oni sami nepoužívají v komunikaci se svými dětmi výhradně 
                                                

133 Kromě výzkumu orientovaného na strukturu popsal Lucy ještě výzkum orientovaný na sémantickou do-
ménu („domain centered“) – srovnávají se sémantické domény jednotlivých jazykových a kulturních spole-
čenství a hledá se korelace mezi jazykovým kódováním a chováním. Třetí přístup je orientovaný na chování 
(„behavior centered“) – začíná pozorováním lišícího se chování jednotlivých jazykových skupin a pokračuje 
hledáním možných příčin těchto odlišností v jazyce. – LUCY, J.A. „Linguistic Relativity“, Annual Review of 
Antropology 26, s. 291-312.  

Dostupné z: http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.26.1.291 [cit. 25.6.2012] 
134 Prvním příkladem tohoto typu výzkumu je Whorfovo pozorování rozdílů mezi vyjádřením času 
v angličtině a v jazyce kmene Hopi. V novějším výzkumu se sám John Lucy zabýval otázkou, jak užívání 
kategorií čísel v májském jazyce Yucatec vede k tomu, že májští mluvčí pojmenovávají objekty podle jejich 
materiálu a nikoli tvaru, jak je běžné u anglicky mluvících. - Tamtéž  
135 Viz. kap. Současné bádání – 1.1.4 
136 S dětmi komunikuje respektujícím způsobem matka, ale už to nemusí dělat otec, další příbuzní, nebo třeba 
učitelky ve škole nebo školce.   

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.anthro.26.1.291
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respektující jazyk137. Dopad používání tohoto „jazyka“ na myšlení nebo chování mluvčích 

i adresátů tedy pravděpodobně nebude tak velký, jako by tomu bylo v případě, že by tento 

svůj „jazyk“ používali neustále, a navíc v prostředí, kde jím mluví i všichni ostatní.  

Autoři knihy přiznávají, že jejich výchovné cíle jsou především dlouhodobé138. 

Dovednosti, které nabízejí, podle nich však někdy mohou mít i rychlý efekt: „ve zlepšení 

vztahů a v hladším fungování ´provozu´ v rodině“139. Ve výzkumu byla tedy vedle 

pozorování účinku metody na děti věnována pozornost také rodičům a jejich názorům na 

vztahy a „fungování provozu“. Hlavní výzkumná otázka tedy zní: Ovlivňuje vědomé 

uplatňování komunikačních dovedností uvedených v knize Respektovat a být 

respektován chování dítěte, pocity rodiče a atmosféru v rodině, případně jak? 

3.2. Časové a teritoriální vymezení výzkumu 

Výzkum byl prováděn v rozmezí leden až květen 2012. Příprava na něj zahrnovala několik 

schůzek s autory a členy lektorského týmu Respektovat a být respektován v celkové délce 

cca šest hodin, účast na kurzu Respektovat a být respektován, který probíhal během února a 

března v Rodinném centru Paleček v Praze (jednalo se o sérii sedmi seminářů, každý z nich 

měl čtyři výukové hodiny) a a asi tříhodinovou účast na jednom z pravidelných setkání 

skupiny někdejších účastníků kurzu Respektovat a být respektován v Kralupech nad 

Vltavou. Průběžně jsem také pročítala několik internetových fór s tématem Respektovat a 

být respektován.140 

3.3. Techniky sběru a analýzy dat  

Při hledání odpovědi na svou výzkumnou otázku jsem se rozhodla použít čistě 

kvalitativních metod. Základ výzkumu byl realizován pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů s rodiči, kteří se hlásí k uplatňování způsobu výchovy podle pravidel 

Respektovat a být respektován. Rozhovory byly doplněny o zúčastněné pozorování 

interakcí mezi rodiči a dětmi nebo mezi sourozenci v respektujících rodinách. Třetí zdroj 

dat pochází od osmnáctileté dcery jedné z členek lektorského týmu Respektovat a být 

respektován. Ta byla požádána, aby si po čas jednoho měsíce vedla deník, kde bude 

                                                
137 Průměrná míra používání respektující komunikace, kterou respondentky uváděly, byla zhruba 75 procent.  
138 „Zodpovědnost a sebeúcta, které považujeme metaforicky za plody tohoto přístupu, se vytvářejí postupně 
a dlouho.“ – RaBR, s. 273 
139 Tamtéž 
140 www.slepicarna.cz, www.rodina.cz 

http://www.slepicarna.cz/
http://www.rodina.cz/
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zapisovat zážitky týkající se respektujících interakcí v jejich rodině a různých postřehů 

spojených s vlivem tohoto způsobu komunikace na atmosféru v rodině i na ni samotnou141.  

Použité výzkumné techniky se vzájemně triangulují142, což umožňuje hlubší 

a komplexnější vhled do výzkumného problému.  

Nyní budou představeny použité výzkumné techniky, uvedeny způsoby analýzy 

získaných dat a bude charakterizován výzkumný vzorek, u kterého byly použity.  

3.3.1. Polostrukturované rozhovory   

Polostrukturovaný rozhovor je částečně řízený rozhovor, kdy jsou předem připravené 

soubory otázek, které musí zaznít, avšak jejich pořadí se může měnit143. Při tvorbě otázek 

rozhovoru se vycházelo jednak z poznatků obsažených v teoretické části této práce a 

jednak z pilotních nestrukturovaných rozhovorů provedených s částí respondentů. Na 

základě témat, která z pilotních rozhovorů vyplynula, byly sestaveny otázky, které byly 

poté znovu položeny všem. Základní výzkumnou otázku Ovlivňuje vědomé uplatňování 

komunikačních dovedností uvedených v knize Respektovat a být respektován chování dítěte, 

pocity rodiče a atmosféru v rodině, případně jak? byla rozložena do několika specifických 

výzkumných otázek a na jejich základě byla vytvořeny otázky tazatelské. 

   

Specifické výzkumné otázky byly následující:  

Jak dítě obvykle reaguje na respektující komunikační vzorce?  

Které doporučované respektující komunikační dovednosti nejlépe fungují a které 

naopak nepřinášejí kýžené cíle?  

Jak se při používání respektujících komunikačních dovedností cítí rodič? 

Jaká je atmosféra v rodině?  

Pokud jste s respektujícími komunikačními dovednostmi začali až nějakou dobu po 

narození dítěte, jak se lišilo chování dítěte a atmosféra v rodině předtím a potom?  

Jak dítě reaguje na komunikační styly, které RaBR teorie hodnotí jako neefektivní?  

Pozorujete, že by respektující komunikační dovednosti přecházely do aktivní slovní 

zásoby dítěte?  
                                                

141 Respondentka byla informována o průběhu výzkumu, o tom, že její deník bude analyzován a jeho kom-
pletní verze bude otištěna v diplomové práci. Poskytla ústní souhlas ke zveřejnění anonymizovaných dat.  
142 Triangulace je podle Hendla „potvrzování výsledků jinými metodami“. Řadí ji mezi základní doporučení, 
jejichž cílem je zvýšit validitu a důvěryhodnost výsledků výzkumu. – HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: 
Portál, 2008, s. 145 (Dále bude citováno jako HENDL) 
143 REICHEL, J. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha : Grada, 2009, s. 111 
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Teprve během sbírání dat byl okruh zájmu rozšířen ještě o jedno téma. Zaujalo mě, 

jak často rodiče-respondenti mluví o vlastním dětství, o tom, jak s nimi mluvili jejich 

rodiče a jaké jim působí potíže tyto zažité stereotypy vytěsnit a mluvit se svými dětmi 

jinak. Jelikož se toto téma zdá z hlediska moci jazyka velmi zajímavé, rozhodla jsem se ho 

zahrnout také. 

Výše uvedené specifické výzkumné otázky byly tedy doplněny ještě o jednu:  

Jak s vámi komunikovali vaši rodiče a jak tato zkušenost ovlivňuje to, jak vy mluvíte 

na své děti?    

Schéma celého polostrukturovaného rozhovoru včetně tazatelských otázek je 

uvedeno v Příloze č. 1.  

 

Rozhovory byly vedeny se čtyřmi rodiči, konkrétně matkami. Tito rodiče byli 

vybíráni metodou sněhové koule, kdy „výzkumník zvolí jednoho nebo několik málo 

jedinců k interview. Tyto osoby slouží pak jako informátoři pro doporučení dalších 

zajímavých členů populace.“144. Kritériem výběru byla vědomá deklarace toho, že rodiče 

uplatňují respektující komunikační dovednosti a fakt, že alespoň jedno z jejich dětí je starší 

čtyř let145.  

Tři respondentky mají po dvou dětech, třetí má děti čtyři. Věkové rozpětí dětí je dva 

až 23 let.  

Každý z rozhovorů trval přibližně dvě hodiny. Všechny rozhovory probíhaly bez 

dětí, většinou v kavárně v Praze. Jeden rozhovor proběhl v místě pracoviště matky 

v Kralupech nad Vltavou.  

Rozhovory byly nahrávány na diktafon a poté doslovně přepisovány.  

3.3.2. Zúčastněné pozorování 

Informace získané z rozhovorů byly doplněny pozorováním interakcí v rodinách 

interviewovaných žen. Zvolila jsem metodu zúčastněného pozorování, kterým „je možné 

popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a 

                                                
144 Metodu sněhové koule doporučuje Jan Hendl jako obzvlášť vhodnou pro interview v rámci kvalitativního 
výzkumu – HENDL, s. 150  
145 Pro postižení všech sledovaných věcí je potřeba, aby samo dítě bylo schopno komunikace. Věk, kdy dítě 
samostatně komunikuje, je individuální, proto byla raději stanovena věková hranice vyšší.  



  67 

proč.“146 Cílem bylo obohatit empirickou část o ukázky konkrétních interakcí založených 

na metodě RaBR, protože – jak uvádí Švaříček, Šeďová a kol. - „díky pozorování je vědec 

schopen zachytit rutinní situace, o kterých respondenti zřídka vyprávějí v rozhovorech, 

protože si je neuvědomují.“147 Také Hendl uvádí: „Rozhovor je v podstatě směsí toho, co 

je, a toho, co si o tom respondent myslí. Pozorování naproti tomu představuje snahu zjistit, 

co se skutečně děje.“148  

Ze čtyř interviewovaných žen umožnily výzkumnou návštěvu v rodině jen dvě. 

Pozorování tedy bylo provedeno ve dvou rodinách. Obě měly po dvou synech ve věku 

dva a pět let.   

Pozorování se uskutečňovalo výhradně v rodinách, v přirozeném prostředí 

respondentky i jejích dětí, tak, aby bylo možno sledovat přirozené a každodenní situace. 

V rodině jsem pokaždé strávila zhruba čtyři hodiny, což je doba dost dlouhá na to, aby 

během ní došlo na situaci, kdy se podává jídlo, kdy je potřeba se umýt, uklidit hračky, 

obléci se před odchodem ven. Je to také doba dost dlouhá na to, aby došlo k nějakým 

sourozeneckým interakcím. Dětem bylo většinou řečeno, že jsem „kamarádka“ či 

„návštěva“, nic bližšího ohledně RaBR jim matka nevysvětlovala. Já jsem s dětmi 

přirozeně komunikovala, nechala jsem se vtáhnout do jejich interakcí, ale neptala jsem se 

jich na nic, co by souviselo s RaBR nebo výchovou obecně. 

Poznámky z pozorování byly pořizovány částečně v průběhu návštěvy a částečně po 

návratu z ní.   

3.3.3. Deník 

Použité výzkumné metody byly doplněny o deník dcery jedné z členek lektorského týmu 

Respektovat a být respektován. Ta vychovávala svou dceru v duchu respektující výchovy a 

komunikace už pár let před tím, než v Česku vyšla kniha Respektovat a být respektován.149 

Respektující výchovy se tedy respondentce dostalo zhruba od pěti let, dnes je jí osmnáct. 

Doba působení je tedy u této dívky mnohem delší, než u ostatních dětí, které byly 

                                                
146 HENDL, s. 193 
147 ŠVAŘÍČEK, ŠEĎOVÁ a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 144 
148 HENDL, s. 191 
149 Jak už bylo zmíněno, kniha Respektovat a být respektován má silný inspirační zdroj v knize Jak mluvit, 
aby nás děti poslouchaly a jak poslouchat, aby nám děti důvěřovaly, která vyšla poprvé v roce 1980. Po-
znatky, které Kopřiva a kol. sepsali do knihy vydané v roce 2004, také už několik let před tím přednášeli na 
seminářích pro učitele.  
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předmětem výzkumu, a vzhledem k věku je také sama schopná vliv respektující 

komunikace zhodnotit a reflektovat.  

Deník si informantka psala v rozmezí 3. dubna do 24. května. Zadání, kterému 

předcházel asi hodinový osobní rozhovor, znělo: zaznamenávat každodenní situace a 

zážitky, které podle ní jakkoli souvisejí s Respektovat a být respektován.  
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4. VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

V této kapitole budou zanalyzovány a interpretovány výsledky provedeného výzkumného 

šetření. Nejprve budou předloženy výsledky rozhovorů s rodiči, poté budou doplněny o 

záznam pozorování interakcí rodičů s dětmi a analýzu deníku.  

Jména rodičů i dětí jsou změněná. Výroky matek byly upraveny především 

z hlediska vybočení z větné vazby a dalších nešvarů mluveného slova jako jsou například 

„vycpávkové výrazy“. Dále jsem ale do nich nezasahovala, hovorové výrazy byly 

ponechány. Provedené úpravy nijak neposunuly smysl řečeného. 

4.1. Rozhovory  

Nejdřív uvedu stručnou charakteristiku čtyř respondentek150:  

 

Ivana – 30 let, pedagožka, toho času na mateřské dovolené. Na kurzu RaBR byla před 4 

lety, prochází také kurzy montessori a waldorfské pedagogiky. 

Děti: 

Jan, 5 let 

Matěj, 2,5 let 

 

Beáta – 35 let, speciální pedagožka, t.č. na mateřské dovolené. Na kurzu RaBR byla před 

11 lety.  

Děti:  

Vojtěch,  5 let 

Tomáš, 2,5 let 

 

                                                
150 Někteří autoři používají pro subjekty kvalitativního výzkumu také termín informant.  
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Linda – 49 let, psycholožka151, RaBR zná od roku 1998, kdy byla poprvé na kurzu pro 

učitele.  

Děti:  

Anna, 23 let 

Marie, 18 let 

Veronika, 8 let 

Michal, 8 let 

 

Markéta – 38 let, podnikatelka – provozuje mateřské centrum. Na kurzu RaBR byla 

poprvé v roce 2004, od té doby ho absolvovala celkem čtyřikrát.  

Děti:  

Vojtěch, 9 let 

Eda, 7 let 

 

4.1.1. Svět dítěte152 

V první části tázání byl zkoumán svět dětí vychovávaných v duchu respektující 

komunikace. Vzhledem k tomu, že byla data sbírána pomocí rozhovorů s rodiči, umožnila 

nám nahlédnout do světa dětí tak, jak ho vidí jejich rodiče. Do světa dětí by se 

samozřejmě dalo nejsnáz proniknout dotazováním jich samotných, ale to přesahuje 

možnosti této práce, která se nezabývá primárně psychologií.  

Sesbíraná data byla rozdělena do čtyř tematických celků: jaké dítě je, jak reaguje na 

respektující a jak na nerespektující způsoby komunikace, a jak samo komunikuje.  

4.1.1.1. Moje dítě je…  

Ze všeho nejdřív dostaly respondentky zdánlivě bez souvislosti otázku Jaké jsou vaše děti? 

Vlastnosti, které matky začaly vyjmenovávat, byly podrobeny srovnání s těmi, které kniha 

Respektovat a být respektován uvádí jako ty, jichž by se mělo používáním respektujících 

                                                
151 Skutečnost, že většina respondentek je z oboru pedagogiky, speciální pedagogiky nebo psychologie, není 
způsobena pouze faktem, že byly vybrány metodou sněhové koule, ale podle mého názoru také tím, že o 
metodě Respektovat a být respektován se nejdříve dozvídali právě lidé, kteří se profesně věnují práci s dětmi 
a teprve postupně se šíří mezi zbytek populace.  
152 Název kapitoly je inspirován několikrát zmiňovaným citátem Ludwiga Wittgensteina – „Hranice mého 
jazyka znamenají hranice mého světa.“ 

 



  71 

komunikačních dovedností docílit. Jedná se především o zodpovědnost, samostatnost, 

dobrou sebeúctu, dobrou schopnost vyjadřovat a zvládat emoce a prosociální postoje 

k druhým lidem.153 Tato souvislost má svou omezenou platnost danou tím, že styl, jakým 

se s dítětem komunikuje, není jediným prvkem, který určuje povahu a postoje dítěte. Svou 

roli hrají samozřejmě také vrozené dispozice, temperament nebo věk dítěte.    

 

Nejčastější vlastností, kterou matky zmiňovaly, byla spolehlivost, samostatnost a 

vynalézavost. Všechny tři zmiňovala u svých synů (2,5 a 5 let) třeba Ivana: „Když tomu 

staršímu něco řeknu, tak se můžu spolehnout na to, že to tak bude. Když to tak není, tak to 

ale neudělal schválně, vždycky mi to pak vysvětlí, proč to nešlo.“ Z toho, co o svých 

synech říkala, vyplynulo také to, že jsou na svůj věk nadstandardně samostatní. „Hrajou si 

na kraji hlubokýho rybníka, řežou, sekaj´, přikládaj´. Janek už úplně sám dojde pro dřevo, 

nařeže ho, naštípe a zatopí v kamnech.“ S tím souvisí i vynalézavost: „Janek pořád zkouší 

hledat cesty, jak dosáhnout svýho. Když něco chce, já mu řeknu, že to nejde, tak mi už xkrát 

dokázal, že to jde. Když vymyslí dobrou alternativu, tak to povolím. A on ji vymyslí často. 

Třeba mu řeknu, že už nestihneme jít ven zapálit ohýnek, protože musím ještě něco udělat. 

On řekne ´já udělám tohle, ty uděláš tohle´, s něčím mi pomůže a tím pádem mi na ten 

ohýnek čas zbyde.“ Zároveň prý jejímu synovi nedělá problém smířit se s tím, když toho, 

co chce, nedosáhne. „Nikdy se nestalo, že by brečel. Nebo když jsme někde v obchodě, 

třeba v hračkářství… my tam teda záměrně moc nechodíme, ale když tam jdeme, tak 

neodcházíme s tím, že bych koupila něco, co jsem nechtěla koupit, nebo že by si něco 

vydyndali. Myslím, že na konci všeho je vždycky láska a pozornost. Takže když jim ji dám 

jinde – tím, že jim něco vysvětluju, že s nima mluvím..-  tak ji nepotřebuje dostat skrze tu 

hračku.“  

O zodpovědnosti svých osmiletých dvojčat mluvila také Linda: „Občas ulítnou, ale 

ty základní věci si hlídaj – už je 8, musíme do školy… a vystartujou. Už bych se nebála je 

v určitých situacích nechat samotný.“ Podobný pocit měla i z vývoje starší dcery: „Měli 

jsme s manželem hrozně brzo pocit, že už je dospělá, nezávislá, schopná si řídit život sama. 

Samozřejmě ne v praktických věcech, ale prostě že nemáš o to dítě strach, že někam půjde 

a někdo ho stáhne k něčemu, co bude nedobrý nebo mu ublíží, že by se nedokázala 

ubránit… To jsem měla strašně brzo takovej pocit jistoty.“ Dnes osmnáctiletá dcera je 

podle ní „velmi dobrej a zodpovědnej dospělej člověk“: „Samozřejmě nedokážu odlišit, 

                                                
153 RaBR, s. 81 
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nakolik je to vliv respektování. Myslím, že to u ní nasedlo na dobrý terén – že má sama o 

sobě tendence být zodpovědná. Přesto myslím, že bez tohohle přístupu a bez toho, že jsme 

některé věci hodně probírali a diskutovali, by některé věci prostě nedělala. Teď třeba měli 

ve škole nějaký konflikt s jednou učitelkou. Odešla do kabinetu s tím, že se na ni divně 

dívají a řekla jim, ať si přijdou hodinu nahradit po vyučování. Marie se zvedla a šla za ní 

do kabinetu, že se jim takové chování nelíbí, že mu nerozumí, že si neuvědomili, že by 

udělali něco špatně a jestli to můžou probrat. A to jsem si skoro jistá, že by neudělala, 

kdyby neprošla tímhle přístupem.“  

Další velký soubor vlastností, které matky často zmiňovaly, byla citlivost, schopnost 

empatie a dobré sociální dovednosti. O těch mluvila výrazně třeba Ivana: „Jeník všem 

lidem něco vypráví. Kdokoli k nám přijde, než se s ním stihnu dát do řeči já, už si s ním 

povídá Janek. Ale ne žádné ťuťu ňuňu, normální věci, informace. Dává se do řeči i s 

prodavačkami v obchodě… Všichni nám vyčítali, že děti budou vyrůstat na samotě, že 

budou zaostalý a podobně, nakonec je to úplně naopak.“ Markéta vyprávěla, jak jsou její 

synové (7 a 9 let) empatičtí: „Mladší Vojta má teď ve třídě takového docela obtížného 

chlapečka - je to jedináček a potřebuje si ohmatávat hranice vyloženě fyzicky: vráží do 

dětí, vyvolává rvačky…  Náš Vojta si to nenechá líbit, jde do střetu, ale zároveň je schopen 

vidět, že to má těžký, přijde a říká ´já vím, on to má těžký, protože nemá sourozence.´“ 

Podobně vidí své syny (2,5 a 5 let) i Beáta: „Starší Vojta třeba přijde a řekne ´já vim, 

mami, ty teď nemůžeš, protože brácha se zase vzteká, viď.´ Tomášek – možná proto, že od 

tý doby, co je na světě, se to respektování u nás hodně intenzivně používá – tak ten je 

extrémně empatickej. Dokáže velmi dobře rozkrýt, co se tam děje a že někdo není 

v pohodě.154 Opakuje prostě to, co zná od nás.“  

O velké emoční otevřenosti svých dětí mluvila i Linda: „Je fakt, že oni jsou oba 

hodně temperamentní, tím to asi bude kontaminovaný, ale myslím, že roli hraje i to, že mají 

šanci si i ty negativní emoce prožít bez ohrožení. Že když mají vztek, dostanou od nás 

empatickou reakci a ne vynadáno.“ Z tohoto pohledu podle ní může mít způsob 

komunikace dokonce vliv na somatické zdraví dítěte: „Jednu dobu jsem měla pocit, že 

těch vzteků je až moc, ale teď si říkám - každej ten vztek je zabránění jednomu žaludečnímu 

vředu nebo žlučovýmu kamínku. Myslím, že to takhle funguje, že na všechny ty bolesti zad a 

hlav si zaděláváme už od dětství, jak v sobě dusíme emoce.“ Linda dále vyprávěla, jak ji 

její děti v poslední době překvapují schopností a ochotou se omluvit: „Včera jsem 

                                                
154 Tuto situaci jsme zažili během pozorování v rodině, viz. kap. 4.2.6 
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odjížděla na seminář a Verunka byla v silným afektu, hodně předrážděná. Nejvíc to 

odnášel brácha, šla proti němu docela tvrdě, takový útoky a obvinění a výčitky. Já jsem 

z toho musela odejít, tak jsem jen říkala, že se mi to zdá zbytečný. Večer jsem přišla domů 

a na lince ležel obrázek – ptáček, sluníčko, takovej pozitivní obrázek. Říkala jsem si, že 

jsme měli někomu napsat svatební gratulaci, tak že to asi namalovala. Otočím to, a tam 

text pro mě ´maminko, já se ti moc omlouvám, jak jsem byla protivná´. Viděla, že už tam 

nejsem, šla spát, tak to ještě takhle řešila.“  

Opakovaně matky zmiňovaly také jakýsi smysl pro řád, vysokou ochotu dodržovat 

pravidla a dokonce tendenci vyžadovat to už v útlém věku i po ostatních. Zmiňovala se o 

tom například Beáta, pro kterou je to dokonce hlavní efekt respektující komunikace, který 

na svých dětech pozoruje: „V čem vidím hlavní rozdíl oproti jiným dětem - a už teď se toho 

trochu bojím, protože nemáme kolem sebe plně respektující školku ani školu - tak cítím, jak 

je Vojtíšek jiný v tom, že není primárně proti pravidlům, nemá tendenci je pokoušet jako 

jiné děti. Je zvyklej je respektovat a nedělá mu to problém. Teď jsme zažili situaci: hráli 

jsme si na zahradě školky a přišla kamarádka, která má jednoho syna ve školce a druhého 

v první třídě. Kamarádíme se jako rodiny, takže děti se znaj´. Kuba vběhl na zahradu, celej 

rozjařenej, hopsnul na houpačku a houpal se vestoje. A Vojtíšek mu říká: ´Jé, Kubo, ty už 

jsi tady asi dlouho nebyl, viď.´ ´Proč?´zeptal se Kuba. ´Že jsi asi zapomněl, jaký my tady 

máme pravidla´ řekl bezelstně Vojtík. Protože jsou kamarádi a protože Kuba je dítě, které 

je taky jakžtakž respektujícím způsobem vedené, tak říká ´Ale ne´ a začal ta pravidla 

vyjmenovávat, až se zarazil u toho o houpání vestoje. ´Jé, já jsem to porušil, viď,´ řekl a 

sedl si. A nebyl problém. Ale když to nebude dítě, které je s Vojtou v dobrém vztahu nebo 

není respektujícně vedené, tak se bojím, k čemu to povede.“ 

Stejnou vlastnost zmínila i Ivana: „Když seděj v montessori třídě na elipse, tak 

napomíná ostatní děti, aby dělali to, co učitelka v tu chvíli požaduje, že to má nějakej 

smysl.“155 Čerstvý zážitek, který dokazuje kladný vztah jejích dětí k pravidlům, měla také 

Linda: „Včera měla dvojčata u nás doma kamaráda, hráli si na zahradě, najednou slyším 

takovou živou diskusi. O oslavě a o tom, koho si pozvou a koho ne, aby to tam nezničili. 

Ten chlapeček tam vnášel takový to ´toho vezmeme a toho nevezmeme´, najednou slyším 

Verunku, jak říká ´víte co, abychom mohli pozvat všechny, co kdybychom udělali pravidla, 

jak se tady můžou chovat.´ Míša se toho chytil, okamžitě běžel pro papír a tužku a skutečně 

tam večer ležely sepsaný základní pravidla.“ 

                                                
155 Podobnou situaci jsme zažili během pozorování v rodině – viz. kap. 4.2 
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Některé z matek naopak zmiňovaly, že jejich děti si „nenechají nic líbit“, nebo že je 

má někdo za „drzé“. Markéta: „Nikdy jsem se nesnažila o to, abych v jejích očích byla ten 

jediný, kdo má pravdu. Snažím se být otevřená diskusi, takže oni mi ty věci oplácej a 

nebojej se říct ´mámo, to je úplně blbě´. Nechávám jim právo nesouhlasit.“ Že její děti 

občas dostávají nálepku ´drzé´, povídala i Ivana: „Jsou období, kdy jsou ´drzí´ a období, 

kdy jsou ´zlatíčka´. Jakmile se někdo nakazí respektováním, tak vidí, že to není, že by byli 

drzí, ale že si třeba jen něco nechtějí nechat líbit.“ Že by mohl být její syn vnímaný jako 

drzý, si uvědomuje i Beáta: „Když mi třeba ulítne nějakej pokyn, Tomášek mi velmi 

podrážděně řekne ´už jduuu!´ jakože ´já jsem to slyšel, proč mi to děláš, že to říkáš znova, 

jako bych byl úplně blbej´. Tohle když dělá nějaké dítě ve školce, tak je to pro ty 

autoritativní paní učitelky problém.“ 

U starších dětí, které má Linda nebo Markéta, se často opakovala otevřenost.  „Když 

se jednou ve škole řešil problém takového dost intenzivního pohlavního zkoumání, tak jsem 

zjistila, že můj syn byl jediný, kdo o tom doma mluvil,“ vyprávěla například Markéta. 

Podobnou zkušenost má i Linda se svými osmiletými dvojčaty: „Teď jsme řešili orální 

sex… Verunka přišla s tím, že jí kamarádka posílá mailem takový filmíky, tak jsme to 

otevřeli, odtabuizovali, děti se ptaly, seděli jsme nad tím minulou neděli asi hodinu a půl i 

s manželem a starší dcerou.“ Podle ní je souvislost s Respektovat a být respektován jasná. 

„Když je velkej a malej panáček, tak ten malej se otvírá, až když je zle, je v úzkosti. Když 

jsou oba panáčci na stejné úrovni, není problém se svěřit s čímkoli.“ Zdůraznila také, že 

otevřenost je v jejich rodině vzájemná: „Jak RaBR klade důraz na pravdivost informací, 

tak já si nevzpomínám, že bych dětem někdy lhala.“  

 

Resumé:  

Matky přičítaly v rozhovorech svým dětem opakovaně všechny vlastnosti, které teorie 

Respektovat a být respektován považuje za své dlouhodobé výchovné cíle156. Všechny čtyři 

přičítaly svým dětem empatii, dvě mluvily o zodpovědnosti a samostatnosti. Stoprocentní 

shoda panovala také v tom, že si jejich děti „nenechají nic líbit“, což by se dalo chápat jako 

známka dobré sebeúcty, která je spolu se zodpovědností tím hlavním výchovným cílem 

respektující metody.  

                                                
156 Ve dvou rodinách, které umožnily provést pozorování, se řada zmiňovaných vlastností v některých situa-
cích opravdu ukázala. – viz. kap. 4.2 
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Vedle vlastností, které Kopřiva a kol. explicitně zmiňují, mluvily respondentky ještě 

o několika dalších, které s RaBR na první pohled nesouvisejí. Obě matky starších dětí 

vyprávěly o tom, že jsou k nim jejich potomci velmi otevření a nebojí se s rodiči mluvit o 

čemkoli. To by se dalo chápat jako známka dobrých vztahů, což je rovněž jeden z cílů 

respektující výchovy.  

Tři ze čtyř matek hovořily spontánně o tom, že jejich děti nemají problém 

s dodržováním pravidel a dokonce to někdy požadují i po ostatních. V tom se podle mého 

názoru odráží to, že se rodičům podařilo dětem dobře komunikovat smysluplnost 

požadavků tak, jak o tom byla řeč například v kap. 2.3.1. Výsledkem potom je, že pravidla 

nejsou pro děti vychovávané pomocí respektující komunikace něco otravného, s čím se 

musí bojovat, ale naopak něco, co akceptují natolik, že to dokonce sami vyžadují po 

ostatních.  

Tři ze čtyř matek si vzpomněly také na situace, kdy se jejich děti jim - nebo třeba 

svým sourozencům – za něco omluvily. V praxi by se ochota omluvit se dala chápat jako 

snaha udržovat dobré vztahy, což rovněž koresponduje s dlouhodobými cíli RaBR.  

U některých zmiňovaných vlastností jsou matky přesvědčeny, že jsou jejich děti 

takové právě proto, že s nimi komunikují respektujícím způsobem, u jiných samy vznesly 

pochybnosti, nakolik jde o vrozené věci a nakolik o vliv RaBR. Spor o tom, nakolik určuje 

povahu člověka genetika a nakolik výchova, stále nejsou vyřešeny. Ani na tomto místě 

tedy nelze učinit jednoznačný závěr. Shoda mezi tím, co deklarují jako cíle autoři 

Respektovat a být respektován a tím, co vyprávěly respondentky, je ovšem i přes tuto 

nejistotu značná.    

4.1.1.2. Jak dítě reaguje na RaBR 

V dalším kroku dostaly matky již konkrétnější otázku, jak jejich děti reagují na respektující 

komunikaci. Jelikož všechny respondentky ji praktikují prakticky od narození svých 

dětí157, nemají srovnání „před“ a „po“. Všechny ovšem přiznávaly, že se jim daří držet 

zásad efektivní komunikace tak ze 75 procent. Ptala jsem se tedy na srovnání, jak jejich 

děti reagují, když s nimi matky komunikují „efektivně“ a jak, když „sklouznou“ 

k neefektivním stylům.  

                                                
157 Výjimkou je pouze Linda, která začlenila respektující komunikace do svých výchovných postupů, když 
bylo jejím starším dcerám 5 a 10 let. Mladší, dnes osmiletá, dvojčata jsou ovšem v duchu RaBR vychovávána 
od narození.  
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Všechny respondentky měly jasno v tom, že RaBR své ovoce přináší. „Když já 

sklouznu do nerespektujícího, tak se to jenom zhoršuje. Oba začnou bejt hodně v nepohodě, 

Vojtík začne hodně kňourat a jediná šance, jak se z toho dostat je, že já se zklidním a vrá-

tím se do toho původního,“ vyprávěla třeba Beáta a přidala názornou scénku, ilustrující, 

jak se průběžně mění reakce dítěte podle toho, jestli je rodič v pozici moci158: „Když jdeme 

do krámu, každý si může vybrat jednu věc. Ale máme pravidlo, že nemlsáme před jídlem. 

Teď se nám stalo, že jsme byli v obchodě těsně před obědem. Přišli jsme domů a Tomášek 

chtěl otevřít bonbónky. Připomínala jsem pravidlo, ale nic – snažil se je otevřít sám, když 

neuspěl u mě, šel za bráchou, nakonec se mu je podařilo otevřít. Řekla jsem mu, že mu je 

teda budu muset vzít. Tím jsem se ocitla v pozici moci. Začal se vztekat, přisouvat židli, že 

si pro ně sáhne, vřeštěl… prostě bylo jasné, že jsme na cestě do pekel. Naštěstí mi to došlo 

včas a zařadila jsem zpátečku. Bylo mi jasné, že kdyby se dostal do afektu, tak už by pak 

nechtěl ani oběd. Bylo jasné, že musím zůstat v klidu. Přecvakla jsem na empatii: 

´Tomášku, já vím, že by sis ty bonbónky moc dal, ale před obědem to opravdu nejde. Po-

mohlo by, kdybych ti je dala, ty si je připravíš a budeš je hlídat, ale papat je budeš opravdu 

až po obědě?´ Řekl, že ano, tak jsem mu je dala a on je opravdu půl hodiny držel v ruce a 

uzávěru se ani nedotkl.“  

Situace, při kterých se jí podaří neodklonit se od respektujících komunikačních 

dovedností, mívají podle ní jednoznačně hladčí průběh a bonusem je také to, že si nikdo 

ze zúčastněných nenese v sobě dál negativní emoce. „Když uhnu z toho respektujícího, trvá 

to déle, je to víc vyčerpávající a jsme pak třeba oba naštvaní i dál. Třeba před pár dny se 

Tomášek díval na pohádku a byli jsme domluvení, že až pohádka skončí, tak to vypneme a 

budeme dělat něco jiného. Pohádka skončila a on chtěl další. Já říkám ´Tomášku, řekli 

jsme si…´ ´Né, já chci ještě.´ Tak povídám: ´Vypnu televizi já nebo ty?´ ´Neeee, nebudeme 

vypínat.´ Tak jsem zopakovala, že jsme si řekli, že když se dlouho kouká na televizi, můžou 

z toho bolet očička. Pak jsem v klidu vzala ovladač a vypla televizi. On se chvíli vztekal, 

zkoušel tam ještě něco štelovat, naštvaně se na mě podíval, ale tím to skončilo. Kdybych já 

šla do nějakýho afektu, tak je to na půl hodiny. Takhle mě to nijak nevytočilo a on se za 

chvíli uklidnil taky.“  

Pochvaluje si také, jak díky respektujícím komunikačním dovednostem mnohem 

lépe zvládá hysterické záchvaty svého mladšího syna. „Velmi mi to pomohlo 

v komunikaci s Tomáškem, fakt obrovsky. Asi kdybych to neznala, tak se dostanu do tý 

                                                
158 Viz. mocenský vs. partnerský přístup k dítěti – kap. 2.2 
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bezradnosti, co s ním, a že je strašnej. Vidím to i na ostatních lidech, na tchýni třeba, jak 

on když ztropí tu scénu, tak je nešťastná a všechno by mu dala radši, aby nebrečel. Moje 

máma by se na něj zase rozčílila. Kdežto já… je to nepříjemný samozřejmě, ale mě už to 

nevytočí, já si to dokážu úplně v pohodě vykomunikovat tímhle způsobem.“ Má také pocit, 

že nebýt RaBR, její mladší syn by byl mnohem agresivnější. „Když vydržím v klidu, tak se 

doby toho vzteku zkracují. Kdybych nevydržela, tak by to bylo hustý. Myslím, že by za chvíli 

došlo k tomu, že by mě mlátil. Rozhodně jakmile bych ruku vztáhla já, tak je to přesně cesta 

k tomu, že by mi to vrátil.“  

Ivana upozorňuje na to, že každé dítě je jiné a na každého funguje něco jiného. „S 

Jeníkem mi výborně fungoval výběr. Když dám vybrat Matýskovi, je bezradný. Na něj 

funguje to, že mu dám o trochu víc času. Když nereaguje na poprvé, řeknu třeba: ´Dobře, 

tak si to dodělej, ale za chvilku přijdu a obléknu tě.´ Počítá s tím a když přijdu znovu, už 

mě neodhání a neprotestuje.“159 O rozdílech ve fungování u jednoho a druhého syna mluví 

i Beáta: „U Vojty stačilo, že jsem u těch nepopulárních věcí pokaždé zopakovala tu samou 

větu ´Ven je potřeba si vzít bundu.´ U Tomáška je to trošku jiný, ale o to víc mi dává RaBR 

jistotu, že vím, že není potřeba vyhrožovat nebo provádět nějaký slovní průjem ala ´budeš 

nastydlej, bude ti zima, tak nikam nepůjdeš,  jestli si tu bundu neoblíkneš´, ale že prostě mu 

dám vybrat, tu nebo tu bundu, a jiná možnost není.“  

O tom, že ji RaBR uchraňuje od „slovního průjmu“, mluvila i Linda: „Nedávno 

dvojčata chyběla jeden týden na hudebce a další týden mi tvrdili, že tam nemůžou, protože 

je bolí bříško. Poskytla jsem jim empatickou reakci - že to je normální, když se nějaký 

rituál přeruší, že už se tam pak člověku nechce. Když s tím přišli za týden znovu, už jsem 

jim jen klidně řekla: ´Vypadá to, že se vám zase nechce do hudebky´. Nic víc. Verunka to 

ještě zkoušela, ale Míša jí říká ´To nemá cenu, máma stejně zas řekne jen tu svoji větu.´“  I 

na základě této zkušenosti je Linda přesvědčená, že v součtu jí respektující komunikace 

zabere méně času, než kdyby s dětmi mluvila autoritativním způsobem: „Zkracuje se to: 

to, co nejdřív zkoušej deset minut, pak už trvá jen pět, pak už jen minutu.“   

Markéta přišla s hypotézou, že teorie Respektovat a být respektován lépe „funguje“ 

u dívek, což by mohl být případně námět pro další, genderově zaměřený výzkum. 

Zkušenost se svými syny doplnila tím, jaký efekt pozoruje na dětech, které má ve školce 

svého mateřského centra: „Důvěřujou mi a jsou vůči mně otevřené. Když pláčou, nezalezou 

si tady někde do rohu, ale přijdou se mnou třeba ten smutek sdílet. Tahleta bazální důvěra, 

                                                
159 Tuto situaci jsme zažili během pozorování – více o ní v kap. 4.2.1  
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ta u těch dětí vychovávaných bitím a křikem prostě není.“Z doporučovaných dovedností se 

jí velmi osvědčuje empatická reakce160: „Dát jejich emocím důležitost má obrovskou 

moc. Jedna holčička tady třeba plakala, nechtěla tady zůstat. Vzala jsem si ji na klín, přišly 

se podívat ostatní děti, tak jí povídám: ´Podívej, Nikolka taky plakala, když tady byla první 

den, Dominik taky, všechny děti tady někdy plakaly, to je úplně normální, člověku je prostě 

smutno, když je zvyklý být celý den s maminkou, a ta tady najednou není´. Postupně se 

uklidnila, přestala plakat a na mámu si vzpomněla až po obědě.“ Podle Martiny také 

dobře funguje uspokojení přání v představě161: „Včera taky jedna holčička plakala, 

volala maminku, až jsem si vzpomněla na techniku splněného přání a říkám ´co uděláš, až 

maminka přijde?´ Najednou se ty modré oči vyčistily od slz, vyvalily a říkala ´dám jí 

pusinku a vezmu ji kolem krku a dám jí ten obrázek, co jsem jí namalovala.´ A bylo 

všechno v pořádku.“  

Některé z respondentek přiznaly, že i přes převažující pozitivní efekt, který jim 

metoda přináší, občas mají nebo měly pochybnosti, že RaBR přece jen může mít na dítě 

špatný vliv. Beáta se například bála, že z něj respekt, který mu poskytuje, udělal sobce: 

„Docela jsem tehdy slýchala, že kolem něj moc skáčeme. A on měl pak takové období, kdy 

se zdálo, že mu nezáleží na nikom. Slíbil třeba jedné malé holčičce, že s ní půjde ve dvojici 

na bojovku, ale jakmile se objevil silnější kamarád, přesedlal na něj a nedal se přesvědčit 

ani pláčem holčičky, ani apely na daný slib. Tak v tu chvíli jsem měla pochybnosti, jestli to 

není negativní vliv RaBR. Ale pak jsem zjistila, že do jeho vývojového období 

egocentrismus patří.“  

 

Resumé: 

Respondentky efekt respektující komunikace na své děti jasně vnímají a jsou schopny 

to doložit mnohými příklady. Všechny čtyři se shodly na tom, že při použití efektivních 

komunikačních dovedností trvají vypjaté situace kratší dobu, méně často se opakují a 

v dětech ani v respondentkách samotných po nich – na rozdíl od situací, kdy „sklouznou“ 

k neefektivním stylům - nepřetrvávají negativní emoce. Respektující komunikace podle 

nich pomáhá ve zvládání hysterických záchvatů a snižování agresivity dětí.  

                                                
160 Viz. 2.5.1 
161 Tento typ empatické reakce doporučuje RaBR použít ve chvíli, kdy dítě chce něco, co mu není možné 
dopřát – popovídat si s dítětem o předmětu jeho touhy – např. Co asi budete s maminkou dělat, až přijde? 
v případě, kdy se dítěti ve školce stýská. Odvede to jeho pozornost a negativní emoce způsobené nemožností 
dostat, co chci, se promění v pozitivní – těšení a radost z představ.  – RaBR, str. 109 
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Z výpovědí matek o tom, že každé z jejich dětí reaguje na RaBR jinak a na každého 

fungují jiné dovednosti, naproti tomu vyplynulo, že efekt metody není univerzální. Které 

faktory rozhodují o tom, co na které dítě funguje, by mohlo být předmětem dalšího 

výzkumu, stejně jako názor jedné z respondentek, že metoda RaBR lépe funguje na 

děvčata.  

4.1.1.3. Jak dítě reaguje na ne-RaBR 

Tato skupina otázek měla za cíl prozkoumat, jak děti zvyklé na respektující styl výchovy 

reagují, když s nimi někdo mluví autoritativním způsobem.  

Linda vyslovila názor, že vzhledem k tomu, že po většinu času mluví se svými dětmi 

respektujícím způsobem, dokážou pak lépe zvládat i situace, kdy tomu tak není. „Je 

řada situací, kdy oni už dokážou zůstat v klidu, i když já nejsem, protože vědí, že u mě ten 

afekt rychle odezní. Vědí, že je to na pár vteřin a že pak se uklidním a budeme to moct 

řešit. Nejsou v úzkosti, vědí, že je neopouštím, neodvrhnu, že je to jen moje momentální 

nepohoda. Už mají ten nadhled ´á, máma má svoji chvíli´, což je určitě dáno také věkem, 

ale troufám si říct, že RaBR k tomu taky přispívá.“ Jindy jí děti dokážou nerespektující 

slova vrátit: „Se starší dcerou je to tak, že něco řeknu a ona pronese ´To nebyla moc Jana 

Nováčková´162, pousměje se a jde dál. Takhle otevřeně se o tom bavíme třeba od puberty, 

kdy začala naplno vnímat ten rozdíl. Je to užitečný, je to stopka pro mě. Teď už to dělá i 

Verunka. Řekne mi třeba: ´Mami, ty nás přece normálně nenutíš, proč mě teď nutíš a 

přikazuješ?´“ O tom, jak dobře už rozeznává partnerský a mocenský přístup její sedmiletý 

syn, mluvila v rozhovoru také Markéta. „Nedávno mi řekl: ´Mámo, mně připadá, že 

dospělí šéfujou dětem.´“ 

Podle Beáty se reakce na nerespektující slova u obou jejích synů liší. Rozdíl může 

být podle ní způsoben odlišnou povahou, ale také tím, nakolik je každý ze synů na 

neefektivní způsoby komunikace zvyklý. „Když se třeba rozzlobím, tak Tomášek to vezme 

v klidu, kdežto starší Vojtíšek se rozpláče. Není na to odmalička zvyklej, bylo to hodný dítě, 

takže nějaký křik nebo silnější slova vůbec nezná.“ Zajímavou historku o svém velkém 

ukročení z respektující výchovy a jejích následcích vyprávěla také Linda: „Když byly 

Michalovi asi čtyři roky, dala jsem mu facku. Stalo se to v září a do Vánoc jsme oba cítili, 

že tam není ta plná důvěra. Ten moment v nás obou zůstal doteď, i když jsem se mu potom 

omluvila a snažila se mu vysvětlit, co se stalo a že to ode mě nebylo správné. Já jsem to asi 

                                                
162 Jedna ze spoluautorek knihy Respektovat a být respektován. 
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řešila víc, než on, ale viděla jsem to na jeho chování, že i v něm to je. Okamžitě jako by se 

tím posunuly hranice - jakmile padne facka, všechno před tím je chápáno jako slabé a 

nedostatečné, teprve facka je ta hranice, kde dítě zpozorní.“  

Z vyprávění jiných matek by se dalo usoudit, že se reakce na nerespektující 

komunikaci může lišit také podle věku dítěte. Například Ivana, která má dva syny do 

pěti let, popsala situaci, kdy její děti někdo další zahrnuje neefektivní komunikací, takto: 

„Někdy se rozpláče, někdy se podívá na mě, jako kdyby potřeboval povzbudit nebo 

zachránit.“ Starší děti už se proti nerespektujícím stylům dokáží i ohradit: „Když na ně 

někdo křičí, stáhnou se a přestanou komunikovat. Když se k nim třeba děda chová škaredě, 

zalezou do pokoje. Nevyhledávají jeho blízkost, i mi řeknou, že nechtěj, aby k nám děda 

jezdil. Myslím, že je to tím, že znají vlastní hodnotu. Jsou schopný respektovat, že to má 

někdo jinak, ale zároveň jsou schopný si uhájit ten svůj prostor a to, že když je někdo 

takový, tak s ním nechtějí být,“ vyprávěla o svých synech ve věku 7 a 9 let Markéta.  

Vztah s prarodiči se vůbec ukázal jako velké téma. Pokud prarodiče nepoužívají 

respektující komunikační techniky, jejich vztahy s vnoučaty mají často trhliny. „Choděj´ si 

mi stěžovat, jak s nima babička mluví. Říkám jim, že je taková a jestli ji chtěj vídat, musejí 

ji brát takovou, jaká je,“ vyprávěla třeba Markéta. Podobnou zkušenost má Ivana: 

„Mamky mamka, ta by je nejradši řezala. Jeníček na ni ze začátku vyplazoval jazyk a 

chodil mi žalovat ´babička mi dala facku´. “ Stejné věty zazněly i od Beáty: „Byly doby, 

když Vojtíšek byl malej, když na to máma ještě nepřistoupila a nebyla naladěná, tak Vojta 

k ní vůbec nechtěl. S mým tátou je zase problém, že neodhadne jejich mentální úroveň a tak 

jako nevhodně je popichuje. Hrajou třeba stolní hru a on začne ´ty už prohráváš, to už 

nedoženeš´ - to je taky věc, na kterou nejsou zvyklí a vždycky to skončí brekem. Děda pak 

ještě říká ´vždyť se snad nic tak hroznýho nestalo, a ty takhle bulíš, no zařvi ještě´, a třeba 

Tomáška to vytáčí tak, že děda je jedinej, na koho dokáže vztáhnout ruku.“ 

Některé z matek zmiňují na druhé straně také jakousi „nakažlivost“ respektujícího 

přístupu a komunikace. Ivana, která vyprávěla o negativních reakcích svých synů na 

zacházení ze strany babiček, nakonec dodala: „Ale ono už to teď moc není, ono to strašně 

působí. Já jsem to babičce sice nikdy moc nevysvětlovala, ale vidím na ní, že se taky dost 

změnila.“  Beáta má dokonce pocit, že si její matka tajně přečetla knihu Respektovat a být 

respektován. „Hraje se mnou takovou hru – když udělám nějakou chybu, tak mě na ni 
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upozorní – ´není tohle náhodou vyčítání?´ Takže vím, že to musela přečíst. Myslím, že 

pochopila, že i s těma klukama takhle líp vyjde, a o to jí jde.“163  

Logickým důsledkem nerespektující komunikace ze strany prarodičů jsou podle 

některých matek nejen zhoršené vztahy dětí k nim, ale také to, že děti své prarodiče více 

„zlobí“. Mluvila o tom třeba Beáta: „Posledně, když děda hlídal Tomáška, tak mi ho 

vracel s tím, že ´vůbec neposlouchá´. Že prý mu ohřál jídlo a dal ho před něj s tím, že na to 

nesmí šahat, že je to strašně horký. ´No, a samozřejmě že si na to šáhnul a má spálenej 

prst´, říkal mi potom. Já, když to před něj postavím, tak řeknu ´ještě na to nebudeme sahat, 

mohlo by se stát, že se spálíme´ a on na to nesahá. Možná měl tentokrát prostě větší hlad, 

ale spíš si myslím, že jak slyšel povel, tak si řekl, že to na just zkusí.“ 

V souvislosti s tím zmínila Beáta další podnětnou věc: „Když se u nás vyskytne 

někdo, kdo na děti hodně křičí nebo pokynuje nebo zakazuje, tak Vojtíšek potom referuje, 

že jsou to zlobivý děti. I když dělaj to samý, co on. Máme třeba souseda, kterej je hodně 

direktivní, má dvě holčičky, nedávno si tady hráli spolu na zahradě, všichni dělali to samý 

– lezli do bahna – akorát, že já jsem Vojtovi říkala ´Teď je mokrá hlína, když tam budeme 

chodit, budeme mít zablácený boty´, kdežto ten tatínek na holčičku zařval ´Nelez tam, 

nevidíš, jak vypadaj ty boty?´ A Vojta mi večer říká ´mami, ta Nikolka hodně zlobí, viď´. 

Když jsme se o tom bavili, pochopila jsem, že to má takhle spojený - že když už někdo řve, 

tak musí to dítě hodně zlobit. Stejně tak mi referuje o dětech ze školky, že ten a ten zlobí a 

když se ptám, co dělá, opakuje věty, kterými to dítě nálepkuje učitelka, když mu nadává.“   

Ve výpovědích matek se často opakovalo chápání respektující výchovy jako jakéhosi 

štítu proti nerespektujícímu světu: „Teď už se nemusím bát, že syn bude muset jít příští 

rok do nějaké nerespektující školy. Jsem přesvědčená, že když zažijou, že jsou hodnotný 

lidský bytosti, tak to potom ustojí,“ řekla třeba Markéta. Stejně uvažuje Beáta: „Je pravda, 

že tady převažuje jinej styl výchovy, takže jsem obavná, jak obstojej v tom běžným, ale zase 

vím, že jak je Vojta komunikativní, tak on mi dokáže celý ty situace převyprávět a 

vysvětlujeme si to, tak teď už mám pocit, že si to nějak ošetřim.“ Na to, že se o případném 

střetu s nerespektujícím světem od svého (staršího) syna dozví, spoléhá i Ivana: „Myslím, 

že ho ty nerespektující věci nezraňujou. Když má blbej den, tak se rozbrečí, když dobrej 

                                                
163 O tom, jak prarodiče dokážou ocenit plody respektující komunikace, svědčí historka, která zazněla na 
kurzu Respektovat a být respektován v pražském RC Paleček. Šlo o situaci, kdy babička použila směrem 
k vnoučeti neefektivní způsob komunikace, matka dítěte znalá RaBR to přeformulovala respektujícím způso-
bem, což na dítě zafungovalo lépe. „Ale ty si mu to dobre povedala,“ zhodnotila slovenská babička.  
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den, tak o tom s tím člověkem třeba začne diskutovat. Nebo to řekne mně. Ale nikdy to 

nenechá bejt. Vždycky se o tom dozvím. A mám možnost to s ním nějak řešit.“ 

Na druhé straně některé z matek připustily, že i nerespektující komunikace může 

někdy fungovat. Podle Beáty záleží na formě: „Když je to jednorázová záležitost – že 

najednou vybouchnu, tak to Vojtíška vyděsí, ale zároveň mu to dá jasnou stopku a začne 

fungovat dobře. Horší je, když jsem předrážděná a dlouhodoběji komentuju různé věci 

blbě, začnu používat ty seš todle a ty todle, tak to je strašně rozladí a ničemu to 

nepomůže“. Roli podle Beáty hraje také to, jak často na neefektivní způsoby komunikace 

dojde. „Když se na ně houkne, reagujou okamžitě. Ale funguje to jako ten výjimečnej stav. 

Myslím, že kdyby se najednou dostali do prostředí, kde by to bylo normou, že by jim v tom 

bylo hodně blbě.“ Podobnou zkušenost má Markéta: „Když je nejhůř, požádám muže, aby 

s nima šel něco domluvit. Když jim něco 20x řeknu a nic… Jsou hodně živí, jsou zvyklí 

nesouhlasit… Když tam přijde táta, je to úplně o něčem jiným. Je to úplně jiná energie. 

Bohužel i strachu samozřejmě.“  

 

Resumé: 

Děti respondentek jasně rozlišují efektivní a neefektivní styly komunikace. Na ty 

neefektivní reagují některé děti úzkostí a pláčem, jiné se ohradí – v tom lze spatřovat 

dobrou sebeúctu, snahu čelit ohrožení pozitivní tváře164. Jelikož děti vychovávané pomocí 

respektující komunikace nejsou zvyklé na pokyny nebo zákazy, nereagují na ně, což někdy 

způsobuje problémy například s prarodiči. Jedna z respondentek otevřela zajímavé téma, 

které lze chápat jako potvrzení toho, že „hranice mého jazyka znamenají hranice mého 

světa“, jak o tom byla řeč v úvodu: v očích jejího pětiletého syna se překrývá užití 

neefektivních komunikačních stylů s tím, že někdo zlobí. (neboli: v jeho světě se křičí 

jenom na zlobivé děti). Z výpovědí matek dále vyplynulo, že jsou přesvědčeny, že 

respektující komunikace, kterou jejich děti zažívají doma, jim dává sílu čelit 

nerespektujícímu světu. Dvě respondentky naproti tomu připustily, že i „nerespektující“ 

komunikace může momentálně zafungovat.  

                                                
164 Viz. kap. 2.3.2 
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4.1.1.4. Přebírání respektujících vzorců 

Jako jeden z prvních viditelných efektů používání efektivních komunikačních stylů 

zmiňuje teorie RaBR to, že je dítě začne samo používat165. Proto byly v této části 

respondentky tázány, jaké vztahy mají jejich děti mezi sebou a s kamarády, a jak spolu, ale 

třeba i s rodiči, mluví.  

Všechny matky mluvily o tom, že jejich děti mají mezi sebou dobré vztahy. 

„Absolutně převažují pozitivní reakce. Janek se Matěje zastává, zachraňuje ho, a když jsou 

v klidu, tak jeden na druhého myslí. Třeba když jim babička něco dá, tak hned přemýšlí, 

jestli dostane i ten druhej, nebo jak by to rozpůlili. Stane se tedy i, že Janek Matěje 

bouchne, ale to už ho musí hodně moc provokovat. A stejně se mu to většinou snaží 

vysvětlovat a teprve, když všechno selže, tak bouchne. Matěj se taky snaží – když třeba vidí, 

že Janek pláče, tak ho jde utěšovat, ale to by možná udělalo i jiný dítě.“ Podobně mluvila 

Markéta: „Jsou k sobě laskaví. Mají třeba respekt k vlastnictví toho druhého - ptají se 

jeden druhého na dovolení, jestli si můžou něco půjčit. Taky se dokážou jeden druhému 

omluvit. I mně – když ten starší na mě huláká, pak přijde a říká ´mami, promiň´“  

Míra empatie, kterou k sobě bratři (2,5 a 5let) projevují, prý občas překvapuje i 

Beátu. „Vojta to má s Tomáškem těžké - často ho kousal, bouchal, škrábal, Vojta pak 

brečel, ale dokázal to vždycky utnout s klidem. Divili jsme se, že mu taky jednu nestřihne, 

ale on třeba řekl ´Tomášku, mně by pomohlo, kdybys mě pomazlil´  a tahle vyhrocená 

scéna končila tím, že se objímali, to bylo dojemný. Že dokázal bráchu přijmout zpátky, i 

když mu způsobil takovou velkou bolest. Nebo když Tomášek Vojtovi něco udělá a Vojta 

brečí, tak ho pohladí a řekne ´už dobý?´“ Sourozenecké šarvátky bere Beáta jako dobrý 

terén pro „výuku“ respektující komunikace: „Když se Tomášek vzteká, třeba mu řeknu 

´Víš, třeba by brácha zareagoval líp, kdybys to řekl takhle´“.  

Linda mluvila o tom, jak se její dvojčata v poslední době dokáží jeden druhému 

omluvit: „Nedávno se hodně chytli a dcera odešla do pokojíčku, jakože je na bráchu hodně 

naštvaná. Chvilku jsem s ním o tom mluvila a on si uvědomil, že to přehnal. A tak napsal 

na čtvrtku: ´Verunko, omlouvám se ti, že jsem byl na tebe hrubej.´ A dones jí to za dveře. 

Říkala jsem mu, že tam může být zavřená třeba hodinu a že bysme mohli třeba zaťukat. Tak 

jsem zaťukala, ona otevřela, přečetla si to, otočila to a napsala ´Já se ti taky omlouvám, že 

jsem to přehnala´ A tím se to mezi nima vyčistilo a bylo to v pohodě. Někdy mám pocit, že 

se to nedaří, a pak přijde takovejhle moment a vidím, že se to zúročuje.“  
                                                

165 RaBR, s. 273 
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Všechny respondentky se shodly na tom – a na příkladech to bylo doloženo - že 

efektivní komunikační dovednosti přechází do aktivní slovní zásoby dítěte. A to jak na 

obecnější rovině, jak uvedla například Ivana: „Třeba moje máma mi často říká, že jí Jeník 

pořád něco vysvětluje166.“ Tak i v konkrétních formulacích: „Hodně teď od nich slyším 

třeba takové to ´u nás se dělá to a to´, což sama používám, když stanovujeme nějaká 

pravidla,“ vzpomněla si Beáta. Linda si vzpomíná, že první kopírování používaných 

výrazů zaznamenala u svých dětí už někdy ve věku dvou a půl let: „Dávala jsem si tehdy 

hodně pozor, aby mi neulítávaly pokyny a místo toho jsem používala informace. Vybavuju 

si situaci, kdy stojej u linky a Verunka říká bráchovi: ´Když člověk tu krabici takhle nahne, 

tak se mu to vyleje.´ Žádný ´Nenahýbej to´.“ 

Stejně tak ale dokázali jí „vracet“ to, co zcela v pořádku nebylo: „V jednu dobu děti 

najednou začaly vypouštět v hojné míře já-výroky, s nepřiměřeným afektem a nepřiměřeně 

často, mezi sebou, i třeba na mě. Uvědomila jsem si, že to mají ode mě. Takovéhle 

zrcadlení jsem u nich pozorovala už velmi brzy, třeba od dvou, tří let.“167 Podobnou 

zkušenost má Ivana: „Včera Matěj myl nádobí a rozbil skleničku a říznul se. Teklo z něj 

hodně krve, nevěděla jsem, co se stalo, byly pod ním střepy… Janek zvědavej tam hned 

naklusal, začal šermovat rukama, zvýšil hlas a spustil na něj ´Teď jsi dělal něco, co jsi 

neměl. To jsi fakt musel?´. Hned jsem se zarazila, protože jsem se v tom poznala – tedy 

částečně sebe a částečně babičku.“ 

Z rozhovorů vyplynulo, že velmi „nakažlivé“ je pojmenovávání emocí, které je ve 

formě empatické reakce, ale také já-výroku168, pro Respektovat a být respektován typické. 

Ilustruje to Beátina historka: „Vojta umí dobře pojmenovávat emoce a někdy tam vidím, že 

toho, že se hodně zabývám tím, co se s ním asi děje, trochu i zneužívá k takovému jako 

´okecávání´ věcí. Chodí třeba na takový kroužek, kam se mu ne vždycky úplně chce. Teď 

byl nemocnej, tak jsem se ho dneska ptala, jestli chce jít. ´Víš, mami, já se na to ještě 

necítím, já jsem takovej ještě unavenej a takovej ještě ne úplně vyléčenej´, tvrdil mi 

zkroušeně, přitom do té doby doma řádil jako ďábel. Nebo provede něco bráchovi, tak mu 

                                                
166 Na vysvětlování je – zjednodušeně řečeno – postavena i metoda Respektovat a být respektován. Místo 
pokynů, příkazů a zákazů se poskytují dítěti informace o správném fungování věcí, ale i o vlastních pocitech 
či očekáváních – viz. kap. 2.4 
167 Na setkání někdejších účastníků kurzu Respektovat a být respektován zazněla k tomuto tématu jedna vtip-
ná historka. Tříletá holčička předběhla maminku a než ta stačila něco vyslovit, uzemnila ji zajímavou kombi-
nací vzdoru a respektujících principů: „Neci, nebudu a nevyberu si.“   
168 Viz. kap. 2.5.2 
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říkám ´když jsou lidé unavení, nejsou naladění a může je naštvat i něco, co by jindy 

nenaštvalo, takže jestli už to teď s bráchou nezvládneš, můžeš si jít hrát třeba sám do 

pokoje´. A on druhý den, když zase zazlobí a nechce, abych se zlobila, řekne ´víš, mami, já 

už jsem unavenej, proto nejsem naladěnej´.“   

Zajímavý aspekt zmínila Linda. Podle ní používaly její děti respektující komunikační 

vzorce více v nižším věku, než nyní. „Řekla bych, že postoj maj´ správnej, ale to, jak to 

zformulujou, je dost daný tím, že jsou ve vlivu neefektivek169. Dost to přebila škola, já už 

dávno nejsem jejich jedinej vzor. Ale myslim, že jsou na to dobře nastavený a až budou 

větší a budeme jim moct přiblížit smysl toho, proč to říct tak a ne onak, tak myslím, že na to 

budou připravený, že ten terén je odzačátku budovanej. Takže mě v tuhle chvíli nijak 

netrápí, že teď na sebe řvou ´nech mě bejt´. Podle ní je vstřebávání respektujících 

komunikačních vzorců něco jako výuka cizích jazyků. „Víme, jak moc nás posune, když 

jsme někde v jiném jazykovém prostředí. Tak by to bylo i v případě, kdy by dítě bylo jen 

v jednoznačně respektujícím prostředí. Jenže my jsme obklopeni i tím nerespektujícím, 

takže nás to vcucává a vrací zpátky do toho nerespektujícího.“  

 

Resumé: 

Dle očekávání všechny respondentky potvrdily, že tak jako se děti běžně učí mluvit podle 

toho, co slyší, i děti z respektujících rodin brzy nasávají efektivní komunikační 

způsoby a mluví tak potom se svými rodiči, sourozenci i kamarády. S příchodem do 

školky a školy, kde slýchají i neefektivní komunikační styly, se způsob jejich vyjadřování 

promění.   

4.1.2. Svět rodiče 

Druhá část výzkumného šetření se zaměřuje na rodiče. Tato kapitola je rozdělena na dvě 

podkapitoly: první z nich je věnovaná vlivu RaBR na emoce rodičů, druhá dalšímu dopadu 

používání respektující komunikace na jejich život. 

4.1.2.1. Emoce rodiče 

Všechny respondentky se shodly na tom, že metoda Respektovat a být respektován vnesla 

do jejich života klid a úbytek negativních emocí. To do určité míry koresponduje se 

zjištěním Frňkové, která pomocí dotazníků a rozhovorů s rodiči zkoumala vliv kurzu 

                                                
169 Neefektivních způsobů komunikace 
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Respektovat a být respektován na způsob výchovy. „Zjistila jsem, že po kurzu se podle 

rodičů zlepšil jejich emoční vztah k dítěti. Projevilo se to jednak zvýšením počtu 

přátelských projevů rodiče vůči dítěti, zejména větším nasloucháním a porozuměním, 

a také snížením negativních projevů rodiče vůči dítěti, které byly podmíněny především 

lepším zvládáním emocí rodiči. Se zlepšením emočního vztahu poté do jisté míry souvisela 

i změna ve výchovném řízení rodičů, a to zejména snížení komponentu požadavků. Ve 

výchově ubylo trestů a při stanovování pravidel začali rodiče brát větší ohled na přání 

a potřeby dítěte.“170  

Z našich rozhovorů vyplynulo, že komunikace v duchu RaBR je klíčová pro 

rodinnou pohodu. „To celkový ovzduší pohody a nepohody je tím tvořený. Když 

zůstaneme v respektujícím duchu, tak i situace, které hrozí ostřejším konfliktem, se řeší 

docela v klidu. To řešení je rychlejší, konstruktivnější, s emoční pohodou na obou stranách 

a ještě to má potenciál, že se k tomu pak můžeš vracet – tehdy jsme to zvládli, zafungovalo 

to, tak to zvládneme i příště,“ popsala například Linda. Bonusem je podle ní i „takovej ten 

dobrej pocit, že si člověk uvědomuje, jakej pokrok on sám, ale i děti, dělá.“ V mnoha 

situacích podle ní zachrání rodinnou pohodu empatická reakce: „Je geniální třeba ve 

chvíli, kdy si někdo z rodiny přinesl nějakou nepohodu nebo negativní emoce zvenčí. To 

pak bývá taková rozbuška. Ale empatická reakce zklidní atmosféru a pak řešitelný 

v podstatě všechno.“ 

Některé z respondentek mluvily také o tom, že jim Respektovat a být respektován 

vnáší do života klid také tím, že jim ve výchově, ale i obecně v životě, udává jasný směr. 

Beáta řekla: „Bylo to pro mě obrovské osvobození, přestala jsem tápat. Protože těch směrů 

je tisíc, zvlášť, když se člověk pohybuje v té pedagogické sféře, tak ho lidi kolem něj různě 

ovlivňujou a každý tvrdí něco jiného. Jsem si jistá, co mám dělat a to je tak dobrý, tak 

silný, tak bezvadný. Já mám v povaze, že potřebuju být perfektní, děti cítím jako svoje 

obrovský dílo a fakt by mě to hrozně znejišťovalo, kdybych měla tápat ve všech těch 

literaturách.“ Podobně to vidí Linda: „Dává mi to základní jistotu, o tom jsem 

nepochybovala nikdy. I když bylo úplně zle a vypadalo to, že tohle nemůže fungovat, tak mi 

to základní postoj neotřáslo. Dává mi to smysl, že to nechci ty svý děti učit a myslim, že ten 

svět by mohl vypadat hodně jinak, kdyby na tom rostly.“  

 

                                                
170 FRŇKOVÁ, s.51 
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Většina matek mluvila o tom, že efekt respektující komunikace závisí na 

rozpoložení, v jakém jsou ony samy. Popisuje to třeba Beáta: „Ne vždycky to funguje. 

Jsou fáze, kdy se prostě nedaří něco překonat. Ale já jsem si uvědomila – protože u Vojty 

se mi to stává teď často – že se to stává, když nejsem v pohodě a jsem unavená a odkloním 

se od takovýho nějakýho klidu a od tý respektující komunikace a nastavím ty pravidla tak, 

že je to najednou pro něj asi nesrozumitelný. Pak to vytváří takový to ´kdo s koho´, takový 

to testování, že víc testuje ten terén, takže se zacyklíme. Už tolikrát mě zachránilo se 

zastavit a podívat se na to z nadhledu a zkusit to jinak, a je mi jasné, že kdybych neujela 

z té cesty, šlo by to dávno. Člověk se prostě do toho zacyklení dostane, i když si myslím, že 

to mám dobře zmáknutý.“ Podobně mluvila Ivana: „Všechno funguje tak, jak píšou v tý 

knížce. Ale nefunguje to, když jsem unavená, když nemám čas nebo když se naštvu. Nebo to 

možná funguje, protože už to používáme léta, ale funguje to určitě míň, anebo to třeba 

udělaj, ale jsou vofrněný u toho, anebo to udělaj, ale pak do toho kopnou. Uklidí třeba 

něco, ale tu poslední věc už tam hoděj. Není to prostě dotažený do konce.“  

S tím může souviset i to, že být respektující k cizím dětem je podle některých 

matek podstatně snazší, než k těm svým. Takovou zkušenost má třeba Markéta, která 

provozuje mateřské centrum se školkou. „Doma do těch starých vzorců zapadám daleko 

snáz. Můj syn, když prudí, tak já málokdy – a to se musím fakt strašně snažit a nebejt 

unavená z práce atakdále – mu dokážu dát empatickou reakci a přijmout jeho pocity 

takový, jaký jsou, aniž bych řekla ´dej už mi s tím pokoj´. Protože ty jeho pocity jsou tak 

intenzivní a pro mě tak bolestivý – protože je za tím nějaký pocit viny, že za to můžu já171 – 

tak mi dá fakt práci nepopřít to a přijmout to tak, jak to je.“ O přitěžující okolnosti 

každodennosti mluvila také Beáta: „V kontextu tý každodennosti a únavy je to mnohem 

náročnější. Je něco jinýho vzít si dítě jednou za čas do zoo a tam si zkoušet respektování a 

řešit něco denně, třeba čtyři dny po sobě.“  

Opakujícím se tématem bylo nepochopení okolí. Příbuzným nebo známým se 

respektující výchova často zdá „měkká“ a děti „drzé“. Setkala se s tím třeba Ivana u své 

matky. „Když byl Janek malej, tak mně to nikdy neřekla, ale mojí ségře řekla, že jí to štve, 

že mu všechno dovolím. To je samozřejmě blbost, ale možná je jí to jen podvědomě líto, 

protože to sama nezažila.“ Během doby ale babička změnila názor a spolu s tím se změnily 

                                                
171 Markéta si vyčítá, že v důsledku potratu prvního dítěte prožívala příliš úzkostně a ve stresu své druhé 
těhotenství, což se podle ní na synovi podepsalo.  
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i její vztahy s vnuky. „Teď už se to snaží dělat taky a jsou to pro ni zlatíčka a nedá na ně 

dopustit.“  

Některé respondentky naproti tomu zmiňovaly závist nebo vděčnost, kterou k nim 

pociťují někteří členové rodiny, kteří nepoužívají respektující komunikační techniky. 

Například Markéta má pocit, že je díky RaBR prostředníkem mezi svými syny a 

manželem: „Jeho to svým způsobem rozčiluje, i když myslím, že na druhou stranu je velmi 

vděčný za to, jaký vztah mám s klukama. On svůj postoj nezmění ani o milimetr, ale když 

mi kluci přijdou říct, čím je táta naštval a já mu to pak řeknu, tak si třeba na to dá pozor. 

Ale je to tak nějak přese mě.“ O obdivu svého manžela mluvila i Linda: „Můj muž mi často 

říká ´Vždyť to bylo tak málo, co jsi řekla. Proč já to neřeknu včas taky tak´?“ 

I přes všechna pozitiva některé z respondentek zmiňovaly, že se jim respektující 

výchova zdá „pracnější“ než ta tradiční. Ivana k tomu řekla: „Komunikace je sice hladká, 

ale strašně pracná. Myslím, že to zabere mnohem víc času, než kdybych sáhla po nějakém 

lehkém násilí.“ Je to ovšem „práce“, která jí za to rozhodně stojí: „Nemáš z toho v sobě tu 

agresi, nemáš ten nepříjemnej pocit.“ Vložené úsilí se podle ní navíc vrací: „Myslím, že ty 

jednotlivé akce zaberou určitě víc času, ale je fakt, že pak se třeba za několik dní stane, že 

už to udělá automaticky, že se to zúročí.“  

Beáta mluvila o tom, že používá-li člověk respektující komunikaci, o to pevněji 

musí dítěti nastavit hranice. „My jsme je naučili diskutovat, tak zároveň musíme pevně 

držet hranice, aby tam, kde nechceme, ten prostor pro diskusi nebyl. Aby z toho nebyla ta 

´cochcárna´“. Poskytla k tomu také podrobnější návod: „Když vidím, že něco dvakrát 

nezafungovalo, musím přejít k něčemu jinému. Neříkat jednu větu desetkrát. V těch 

instrukcích musím být jasná, vážná, klidně i naštvaná, v tom je to stejné jako jakákoli 

výchova. Ten rozdíl je jen v tom, JAK to řeknu.“   

I přes důležitost volby správného jazyka upozorňovaly některé matky na to, že 

důležitější než slova je postoj, který je za nimi. Ivana to popsala takto: „Když vevnitř máš 

´já tě roztrhnu´, ale pronášíš respektující věty, tak to nefunguje. A naopak, když člověk to 

dítě v myšlenkách miluje a pusinkuje, tak i kdyby říkal ´já tě zabiju´, tak to dítě bude 

šťastné.“ Stejně to vidí Linda: „Podstatná je změna hodnotovýho žebříčku, slova jsou až 

druhořadý a často přijdou v závěsu za postojem - když skutečně změníš postoj, tak ti 

některý věty už nejdou přes pusu, nebudeš to dítě ponižovat nebo mu nadávat.“ 

Upozorňuje zároveň na důležitost neverbální komunikace: „Myslím, že taky hodně záleží 

na tónu hlasu, na pohodě, v jaký v tý chvíli jsem. Pokyn pronesený klidným hlasem může 

vyznít líp než razantně, agresivně pronesená informace.“  
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S tím souvisí další věc, o které některé z matek mluvily. Že praktikovat Respektovat 

a být respektován pro ně znamená především práci na sobě. „Vnímám to jako práci na 

sobě samé. Vůbec ne tak, že začnu něco říkat a děti budou fungovat,“ řekla například 

Markéta. Zpětně lituje, že o teorii RaBR nevěděla dřív. „Byla jsem vychovávaná 

autoritativně, takže jsem měla pocit, že se to tak dělá. Ale ve chvíli, kdy jsem měla v náručí 

svého syna, na kterého to absolutně nefungovalo, jsem naopak měla pocit, že mu to 

ubližuje a že to asi nebude úplně ono. Cítila jsem, že to takhle nechci, ale nevěděla jsem, 

jak jinak. Kdybych se tím (teorií RaBR) zabývala už v těhotenství nebo před ním, tak by to 

mému synovi, mně, i druhému synovi, ušetřilo spoustu bolesti a nedorozumění.“  

 

Resumé: 

RaBR přináší respondentkám do života klid, úbytek negativních emocí a udává jim 

jasný směr, kudy se ve výchově ubírat. Důležitou podmínkou toho, aby se neodklonily 

od efektivních způsobů komunikace, je vlastní pohoda, naopak únava nebo stres jsou 

činitelé, které setrvání u respektujících vzorců komplikují. V souvislosti s reakcemi okolí 

zmiňovaly matky nepochopení, ale i závist nebo obdiv ostatních členů rodiny. 

Komunikovat s dětmi respektujícím způsobem je podle nich pracnější, než k nim 

přistupovat autoritativním způsobem, a jako protipól partnerského přístupu je nutné pevné 

nastavení hranic. Při veškeré snaze držet se přesně jazykových doporučení se některé 

matky domnívají, že důležitější než slova je postoj, který je za nimi.  

4.1.2.2. Další dopad na život 

Tuto kategorii jsem se rozhodla vytvořit po tom, co některé respondentky už v pilotní části 

výzkumu mluvily o tom, že teorie RaBR ovlivňuje i jiné oblasti jejich života než je 

výchova dětí. 

Některé mluvily o Respektovat a být respektován jako o životní filosofii. „Podporuje 

mě v tom ještě můj muž, který to vidí ze svého pohledu environmentálně-ochranářského, že 

to je o respektu k celému světu a přírodě, nejen o respektu mezi lidma,“ řekla v rozhovoru 

například Linda. „Pomohlo mi to obecně, jako životní filosofie, ve vztahu ke všem lidem,“ 

uvedla také Beáta. 

Většina z nich se ale zároveň shodla na tom, že používat respektující komunikaci 

ve vztahu k dospělým jim činí mnohem větší problémy než s dětmi. Ivana: „S dětmi mi 

to jde tisíckrát líp. Dospělýho radši pošlu někam… tam to jako vůbec nemám chuť řešit. 

Někdy se třeba snažim, ale musím do toho dát mnohem víc úsilí a rozhodně to není tak 
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upřímný jako u těch dětí. S manželem se snažím, ale nejde to tak hladce, jako s dětma. Pro 

děti jseš ten Bůh, ta autorita, kterou poslouchaj´, i když se zrovna tvářej, že ne, to hodně 

usnadňuje situaci.“ Stejnou zkušenost má Beáta: „Když mě poprosí kamarádka o radu, jak 

nějaký věci komunikovat, tak to výborně umím, ale když se do tý situace dostanu já, třeba 

se svým manželem, tak mi to zas tak moc dobře nejde. Jestli s dětmi funguju v duchu RaBR 

na 80 procent, tak s manželem je to tak třicet, čtyřicet a s mámou třeba pět procent. Ale 

jsem si vědoma toho, kde je ta chyba a kde by se to mohlo udělat jinak. Tak doufám, že 

jednou dozraju do takový úžasnosti, že to třeba i zvládnu. Ale co už umim – že když cejtim, 

že bych to nezvládla dobře, tak neříkám nic.“ Podle Lindy je důvodem strach z reakce: 

„Děti, který ještě nejsou poznamenaný tím tradičním, autoritativním, to nasávají jak 

houbička. Čím větší děti, nebo dospělí, a čím víc zafixovaní v mocenském modelu, tak tím 

odmítavější až agresivní bývá reakce. Z té má člověk prostě strach a tak radši taky jede 

v tom klasickém modelu.“172 

Některé matky mluvily o tom, že respektující komunikace mění nejen je a jejich 

děti, ale i další lidi kolem. „Vedlejším produktem Respektovat a být respektován je můj 

manžel. Býval to dost agresivní člověk a teď je z něj beránek,“ uvedla třeba Ivana.   

 

Resumé: 

Dle výpovědí respondentek pro některé z nich překročilo Respektovat a být respektován 

hranice výchovné teorie a stalo se pro ně čímsi jako životní filosofií. Pod vlivem toho, že 

komunikují se svými dětmi respketujícícm způsobem, se nemění jen oni sami nebo jejich 

děti, ale i další lidé – v této kategorii byla řeč o manželech, již dříve zmiňovaly 

respondentky taky prarodiče. Naproti tomu se respondentky shodly na tom, že 

komunikovat respektujícím způsobem s dospělými je mnohem těžší, než s dětmi.  

4.1.3. Dlouhodobá moc jazyka 

I tato kategorie byla zahrnuta až po pilotním výzkumu s částí respondentek, který ukázal, 

jak silné téma to pro ně je. První kapitola se zabývá tím, jak způsob komunikace, který 

užívali jejich rodiče, ovlivnil přístup respondentek k vlastním dětem, v druhé podkapitole 

se zaměříme na vliv, který jazyk používaný rodiči měl na respondentky samotné.   

                                                
172 Tento názor doplňuje závěry získané z pragmatické analýzy – dezinterpretace respektujících komunikač-
ních stylů hrozí nejvíc u lidí, kteří se s RaBR ještě nesetkali. To může vést až k odmítání, o kterém hovoří 
Linda.  
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4.1.3.1. Jak jsem koupil, tak prodávám 

Všechny respondentky mluvily o tom, že způsob, jakým jejich rodiče mluvili s nimi, 

silně ovlivňuje jazyk, který oni sami používají směrem ke svým dětem. Některé 

uváděly archetypy z vlastního dětství jako největší komplikací při zavádění respektující 

komunikace.  

Svůj boj se zažitými způsoby popsala detailně Markéta: „Zjistila jsem, že když na 

syna zakřičím, tak se mě bojí. Že tam neproudí ta láska, že je tam nějaká zábrana… Tak mi 

došlo, že to je asi špatně a že vlastně vůbec nevím, proč to dělám. Tak jsem začala 

přemýšlet, jak by to šlo dělat jinak, ale jelikož jsem neměla navnímanej jinej vzor, tak jsem 

vůbec netušila jak. Až někdo mě upozornil na RaBR knížku. Koupila jsem si ji, ale po pár 

stránkách jsem zjistila, že to nemá smysl, že potřebuju jít na kurz. Tam to všechno začalo… 

když jsme si tam četli různé ty věty, které běžně říkáme a měli jsme si představovat, co u 

nich dítě cítí, tak mi z toho bylo zle. Normálně mi bylo fyzicky zle, když jsem si uvědomila, 

co bych mohla těm dětem způsobit, když na ně budu takhle mluvit. A vrátily se mi všechny 

moje bloky, který jsem zažívala, když na mě bylo takhle mluveno. Prodělala jsem totální 

katarzi. Děly se ve mně hrozné věci. Mělo to několik fází: nejdřív jsem mluvila tak, jak jsem 

to měla navnímané z dětství, a pak se mi udělalo špatně. Pak byla fáze, kdy jsem se zvládla 

zastavit v půlce věty. Pak byla další fáze, kdy jsem tu větu neřekla, ale ještě mi 

nenaskakovalo, co říct místo toho. Na kurz jsem nakonec musela jít čtyřikrát, než jsem to 

břímě způsobené autoritativní výchovou dokázala ze sebe setřást.“ 

Jiné uváděly, že v krizových chvílích sklouzávají ke stylu, ve kterém poznávají 

své rodiče. „Nezvládla jsem to implantovat stoprocentně; to, jak jsem byla vychovaná, ve 

mně pořád vystrkuje růžky, zejména když jsem unavená,“ řekla třeba Markéta. Podobné 

zkušenosti má i Beáta: „Když mi není dobře nebo jsem nevyspalá, tak mi hned do toho, co 

říkám, přiskočí ten můj tatínek nebo maminka, v tu ránu jsou tam.“ 

Některé z respondentek naproti tomu soudí, že i respektující postoj rodiče, který se 

ne zcela dokonale odráží ve slovech, může dát dítěti do života dispozice k tomu, aby 

sám se svými dětmi respektující komunikaci zvládl173. Mluvila o tom například Ivana: 

„Mamka nám nechávala strašně moc svobody. Myslím, že ten přístup měla vždycky v sobě, 

jen k tomu neměla ty nástroje, teda ta správná slova. Takže já jsem potom neměla ani moc 

problémy to u svých dětí aplikovat.“ Stejný názor má i Linda: „Ve mně to demokraticko-

                                                
173 To znovu relativizuje důraz, který leží na správném výběru slov a akcentuje postoj, který je za slovy, jak 
už o tom byla řeč v kap. 4.1.2.1.  
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partnerské nějak je, myslím, že zásluhou tatínka. Když přemýšlím zpětně, nevybavím si 

žádné jeho konkrétní věty, ale obrovsky z toho cítím ten partnerský postoj. Takový to ´jseš 

pro mě partner, i když jseš tříletá´ ve mně silně zůstalo. Dostávali jsme na výběr, ne přesně 

RaBR způsobem, ale možnost nějak spolurozhodovat jsme měli. Byly nám včas dávány 

informace…“ Podle ní moc jazyka sahá ještě hlouběji: „Když bych šla ještě zpátky, tak 

mám pocit, že tatínek si to nes´ ze svý rodiny zase přes otce svýho, kterej – jsem měla pocit 

– to v sobě taky dost měl.“  

Některé z respondentek používají komunikační techniky, které znají od svých 

rodičů, i přes vědomí, že jsou neefektivní a přes snahu je vymýtit. „Já si uvědomuju toho 

tátu ve mně. Nejvíc třeba ve strachu o děti, v takovým tom předjímání: ´spadneš´, ´něco si 

uděláš´. Táta dokonce jen syčel, takové to jeho ´tsss´, to slyším dodnes. A já jsem to u Vojty 

dělala taky. Vždycky se hned lekl ´co, mami, je to nebezpečný?´ a já jsem si uvědomila, že 

je to ten táta, co ze mě vyskočil,“ řekla v rozhovoru Beáta. Podobné zkušenosti má Ivana: 

„Já si nepamatuju, co nám máma přesně říkala, vzpomenu si, až když to vyslovím. 

Vybavím si tu mamku, jak mi to říkala.“  

 

Resumé: 

Komunikační vzorce, které nasály v dětství od svých rodičů, jsou podle respondentek 

hlavním ukazatelem, který předurčuje to, jak samy komunikují se svými dětmi. Ke 

stylu svých rodičů sklouzávají přes veškerou snahu především ve chvíli, kdy jsou ve stresu. 

Tuto moc jazyka naopak relativizují jejich prohlášení o tom, že už respektující postoj jejich 

rodičů (který se ne nutně odrážel ve slovech) je dobře nastavil na snadné adoptování 

respektujícího stylu komunikace.  

4.1.3.2. Ty jsi moje sluníčko… 

V této části byly respondentky tázány, jaký vliv měl způsob, jak s nimi rodiče 

komunikovali, na ně samotné.  

Nejsilnější bylo téma „nálepek“. Ty mají evidentně moc ovlivnit člověka na celý 

život, a to i v případě, kdy se jedná o pozitivní věci, jako tomu bylo třeba v případě Ivany: 

„Tátova mamka, se kterou jsem trávila hodně času, mi říkávala ´Ty jsi takové moje 

sluníčko. Musíš být pořád sluníčko a potom tě všichni budou mít rádi.´ To je ve mně 

dodneška – musím být sluníčko, musím zářit a pořád se usmívat, i když se mi nechce.“ Jiné 

opakující se věty podle ní zafungovaly jako sebenaplňující se předpovědi. „Mamka, ta mi 

zase pořád říkala ´Ty mi nikdy nic neřekneš´ . A je pravda, že jsem jí do osmadvaceti let 
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nic neříkala, protože ona už s tím počítala, že jí nic neřeknu. Možná kdyby to formulovala 

pozitivněji – ve smyslu ´ráda bych, kdyby sis se mnou víc povídala´, tak bych to dělala.“  

Lindu ovlivnila často zdůrazňovaná pozice staršího sourozence. „Byla jsem o 3 roky 

starší než brácha, takže takový ty věty ´jsi starší, rozumější´ tam zaznívaly a ty v sobě 

zpátky mám – taková ta zodpovědnost za druhýho… Naproti tomu myslim, že brácha si tu 

osobní zodpovědnost celý život složitě hledá.“     

 

Resumé: 

Výpovědi respondentek potvrzují tvrzení Kopřivy a kol. o moci nálepek, sebenaplňujících 

se předpovědích a také srovnávání, o kterých byla na teoretické rovině řeč v kapitole 

2.3.3.7.  

4.1.3.3. Neznám slovo nuda, tedy se nenudím 

Během výzkumu jsem narazila na pár zajímavých důkazů moci jazyka, které bezprostředně 

nesouvisejí s Respektovat a být respektován. Bylo by škoda je opominout, budou tedy 

shromážděny v této kapitole.  

Respondentka Ivana například vyprávěla o tom, že před svými syny záměrně 

nepoužívá slovo „nuda“ nebo „nudit se“. Její synové se proto nenudí. „Kolikrát na 

Jeníka koukám, jak se válí, čumí, neví, co by… Normálně bych mu řekla ´ty se nudíš, viď´, 

ale nikdy jsem to neřekla, takže on se nikdy nenudil. Vždycky si po chvilce něco najde.“ Tu 

samou zkušenost udělala s pocity strachu. „Nikdy jsem neřekla slovo ´bojim´ a Matýsek se 

nikdy nebál. Stejně tak ho nepoužíval ani Jeník a zjevně se ani nebál. Běhal sám ve tmě 

kolem farmy a nic. Pak se s tím setkal v nějaké pohádce a najednou se bál jít i potmě do 

ložnice.“ 

Podobný zážitek líčila Markéta: „Mladší nechtěl jednu dobu chodit do školky, 

vždycky když jsme tam přišli, tak ho bolelo bříško. Tak jsem se ho jednou zeptala, proč se 

mu tam nechce. ´Bojím se být předškolák,´ řekl mi. Moc jsem to nechápala, ale pak jsem se 

bavila s jednou maminkou a ta mi řekla, že učitelky dětem říkají ´Až budeš předškolák, 

budeš si muset umět zavázat tkaničky, už ti nikdo nepomůže..´.“ 

Myšlenku, že hranice našeho jazyka jsou hranicemi našeho světa, dokazuje další 

Ivanina zkušenost: „Janek třeba hrozně dlouho nenadával. Cítil nějakou emoci a vymýšlel 

si nadávky, protože je neznal ode mě. Teď už si jich pár odněkud přinesl, ale stejně na něm 

vidím, že moc neví, v jakých situacích je používat.“ Přidala ještě vyprávění o další své 

„manipulaci jazykem“:  „Když kluci přijdou z venku, tak se jich ptám, co pracovali, a když 
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jdou ven, tak se jich ptám, co mají v plánu pracovat. ´Hrát si´ místo ´pracovat´ používám 

vyloženě jen, když používají hračky, což je málokdy. Moje hypotéza je, že když si zvyknou 

na to slovo v pozitivním naladění, tzn. že práce je něco příjemného, co mě uspokojuje, tak 

ten pocit budou vždy vyhledávat.“  

 

Resumé: Výpovědi matek lze chápat jako důkazy teorií o tom, že jazyk vytváří skutečnost. 

Teprve, když znají slovo „nuda“ nebo „strach“, začínají se děti nudit nebo bát.  

 

4.2. Pozorování 

V této kapitole budou zaznamenány zajímavé záznamy z pozorování, které by mohly 

sloužit k doplnění odpovědi na hlavní výzkumnou otázku. Pro lepší přehlednost – a proto, 

aby mohly být situace popsány co nejpodrobněji – budou záznamy z pozorování rozděleny 

do šesti tematických celků, i když v realitě se často prolínají.   

Pozorování byla provedena ve dvou rodinách. Sebraný materiál tedy není příliš 

obsáhlý, slouží pouze jako doplnění zbývajících výzkumných metod. Více se zaměřit se na 

pozorování dětí vychovávaných v duchu Respektovat a být respektován by mohl být úkol 

pro příští badatele. 

 

Stručná charakteristika pozorovaných rodin:  

Rodina A – synové Matěj, 2,5 roku a Jan, 5 let. Rodina žije v domku ve 

středočeském kraji.  

Rodina B – synové Tomáš, 2,5 roku a Vojtěch, 5 let. Rodina žije v domku ve 

středočeském kraji.  

4.2.1. Reakce na oprávněné požadavky 

V této kapitole budou popsány situace, ve kterých matky sdělovaly svým dětem nějaké 

oprávněné požadavky a uvedeme, jaké respektující komunikační dovednosti k tomu 

použily a s jakým výsledkem.  

 

V rodině A například bylo potřeba přebalit malého Matěje, kterému se do toho 

nechtělo:  

Matka Ivana: „Pojď, Máťo, v plíně je hovínko.“ (popis) 
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Máťa si prohlíží „poklad“, který právě ze skrýše přinesl jeho bratr: „Ne ne ne 

ne ne.“ 

I: „Tak se podívej na ten poklad a pak půjdeme vyndat tu plínku.“174  

O chvíli později:  

Bratr Janek: „Chcete ukázat tu skrýš nahoře?“ 

I: „Budeme muset nejdřív vyndat tu plínku.“ (popis) 

M: „Ne ne ne ne ne“. 

I: „Chceš se jít podívat nahoru na tu skrýš, viď?“ 

M: „Jo.“ 

I: „Tak nejdřív ale vyndáme tu plínku, protože nahoru tě musím nést a nechci 

tě nosit, když jsi pokakanej.“ (informace175) 

Matěj se nechává přebalit. 

 

Další Ivaniny oprávněné požadavky se týkaly úklidu: 

Janek: „Já jdu za Rousínkem176.“ 

Ivana: „Nejdřív je potřeba to tady uklidit. (informace) Co si vezmeš na starost? 

Já poklidím na lince a ty uklidíš knížky a matraci?“(výběr) 

J: „Knížky Matěj.“ 

I: „Ty knížky vlastně přinesl Matěj, viď. To máš pravdu.“ 

Janek uklízí matraci.  

 

Další zajímavá situace se stala ve chvíli, kdy starší Janek učil pod dohledem 

maminky mladšího Matěje zapálit sirku. Matěj v nestřeženém okamžiku upustil dvě hořící 

sirky na koberec v ložnici. „Sirky, když hoří, můžeme jenom držet v ruce, nemůžeme je 

nikam pokládat,“ poskytla Ivana dvouapůlletému Matějovi informaci. „Pálí,“ odtušil 

Matěj. „Ano, koberec to teď pálí. A smrdí to, čichni si. A už to nepůjde dolů,“ vysvětlila 

Ivana a zkusila šmouhy rukou vyčistit. Matějovi tak poskytla informaci, co všechno 
                                                

174 O této a podobných situacích hovořila Ivana v rozhovoru. Říkala, že oproti staršímu synovi, na kterého 
fungoval tzv. výběr – „Vyndáme plínu teď, nebo až potom, co si prohlídneš poklad?“, malý Matěj bývá 
z nutnosti volit bezradný a lépe na něj funguje říct mu, co bude potřeba udělat a dát mu trochu času, aby se na 
to připravil. I tím se podle teorie RaBR zvyšuje kompetentnost dítěte a posiluje se jeho sebeúcta tím, že o 
všem, co se s ním děje, nerozhodují jen lidé kolem něj. – viz. např. RaBR, s. 66  
175 Ivana podává synovi informaci, proč je potřeba plínku teď hned vyměnit. Plní tím doporučení RaBR, které 
upozorňuje na to, že je potřeba dětem zprostředkovávat smysluplnost oprávněných požadavků. – viz. např. 
RaBR, s. 57 
176 Řemeslník, který pracoval v patře rodinného domu a Janek si s ním rád chodil povídat.  
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nehoda způsobila a že následky jsou nevratné, aniž by ovšem jakkoli útočila na něj a něco 

mu vyčítala.  

4.2.2. Zklidnění situace empatickou reakcí 

V této podkapitole budou popsány situace, ve kterých se podařilo zklidnit vypjatý okamžik 

pomocí empatické reakce, popisu situace a popisu emocí.  

K jedné takové došlo například v rodině B:  

Oba bratři si chvíli spolu hrají, pak začne situace houstnout.  

Vojta: Mami, Tomášek mě mlátí, přitom jsem mu nic neudělal.  

Beáta: To je nepříjemný, viď. (empatická reakce) Tomášek se evidentně durdí. 

(popis emocí) Tomášku, něco se děje? Ty se zlobíš na bráchu? – přičapne 

k němu: Tomí, ty se na bráchu zlobíš?  

Tomášek: Ne.  

B: Ale viděla jsem, že jsi ho bouchnul. (popis situace – bez útoku)   

Beáta na Vojtu: Hele, brácha se zlobí. (popis situace, popis emocí) 

Na Toma: Tome, tebe něco naštvalo, viď. (empatická reakce) Hele, ale i když 

se hodně zlobíme, tak neboucháme. (informace) Ty jseš rozzuřenej... (popis 

emocí)  

B: Vojtí, vidím, že ty by sis chtěl s bráchou hrát, ale nějak to úplně nejde, viď. 

(popis situace) 

V: Hm.  

B: Pak to trochu svádí k provokování a brácha je naštvanej. (popis situace) 

V: Kýve.  

B: Tak co myslíš, že by pomohlo? (přenechání aktivity dítěti) 

V: Já bych nejradši, kdybysme zase dělali takový to běhání tady…  

B: Ten slalom myslíš?  

V: Jo.  

B: Můžem něco takovýho udělat, akorát bych musela dojít pro auta pro druhou 

motorku. A pomůžete mi potom to tady přichystat?  

V+T: Jo.  

 

Matka poskytla oběma synům empatickou reakci, popsala situaci, ke které došlo, 

aniž by kteréhokoli z nich z něčeho obviňovala, popsala, jak se asi oba cítí a zeptala se, co 

by pomohlo, aby si spolu hráli bez praní.  
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Pomocí empatické reakce se také matka z rodiny A snažila zmírnit synovo zklamání 

z toho, že není možné si nad svícnem se svíčkou usmažit vajíčka. 

Ivana Jankovi: „Já vím, že bys to chtěl moc zkusit.“   

4.2.3. Vyjadřování vlastních emocí 

V této podkapitole chci popsat chvíle, ve kterých se rodič snažil vyřešit vypjatou 

situaci pomocí vyjádření vlastních emocí.  

 

Rodina A: 

Janek: Já vám ukážu, co všechno umím s tím lanem.  

Ivana: Za oknem hoří ještě ten oheň. (popis) 

J: Tak ho tam necháme.  

I: Mě ale zajímá, jak to dopadlo, jestli to celé shořelo.  

J: Mě ne.  

I: Oheň by se neměl nechávat hořet bez dozoru. Když odcházíme, je potřeba ho 

uhasit. (informace) 

Janek se blíží k oknu, ale obličej má stažený nespokojeností.  

Ivana ho zastaví a přičapne k němu177: Ty se na mě durdíš a mě to bolí, protože 

vím, že je to neprávem. (popis emocí dítěte + svých emocí) 

4.2.4. Samostatnost/zodpovědnost 

Jedním z dlouhodobých cílů metody Respektovat a být respektován je vychovat 

zodpovědného a samostatného jedince.178 Během pozorování jsem si tedy všímala i toho, 

jak se děti jeví v tomto ohledu. 

Z tohoto pohledu byla zajímavá například jedna situace z rodiny A:  

Dvouapůlletý Matěj si hrál na zemi s kostkami. Pak dostal od maminky informaci, že 

se jde ven a tak by se měly kostičky uklidit. Neměl se k tomu, takže těsně před odchodem 

maminka zopakovala, proč kostky nemůžou zůstat na zemi a dala na výběr: „Kostičky se 

musí uklidit, aby se nepoztrácely a nezničily, tak buď to můžeš udělat teď, anebo až se 

vrátíme“. Matěj stále nereaguje, jeho pětiletého bratra to evidentně rozčiluje179. Mračí se 

                                                
177 I toto gesto lze chápat jako vyjádření respektu k dítěti, byť neverbální.  
178 RaBR, s. 273 
179 Ivana mluvila v rozhovoru o tom, že Jankovi vadí nedodržování pravidel a často k jejich splnění nabádá i 
děti ve školce – viz. 4.1.1.1 
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na něj, připomíná kostky. „To je Matějova práce, Janku,“ uklidňuje ho maminka. Přesto 

Janek nakonec těsně před odchodem nevydrží, sehne se k zemi a kostky do krabice uklidí. 

„To je moje práce! To je moje práce!,“ volá zklamaně Matěj. 

Tato situace by se dala interpretovat tak, že pětiletý Janek už má natolik zažitá 

pravidla, že nesnese, aby nebyla dodržena a má nutkání je plnit i za svého bratra180. Ten 

projevil určitou dávku osobní zodpovědnosti také, když byl zklamaný, že za něj bratr úkol 

splnil.  

Podobná situace se opakovala ve chvíli, kdy malý Matěj nesl směrem ke kamnům 

papírovou krabici od kostek. Janek si toho všiml, snažil se mu v tom zabránit a vysvětloval 

mu, proč není dobré ji tam házet. 

Jako nadstandardní lze vzhledem k věku hodnotit i samostatnost obou bratrů. 

Dvouapůlletý Matěj například bez problémů přikládá do kamen a chodí sám po velkých 

strmých schodech, aniž by kdy spadl. Janek je schopen rozdělat před domem oheň a na 

něm uvařit polévku.181  

4.2.5. Střet s nerespektujícím jednáním 

Jedním z témat rozhovorů s rodiči bylo, jak děti vychovávané pomocí respektující 

komunikace reagují na jiné způsoby komunikace.  

Jedna taková situace se odehrála i během výzkumu v rodině A:  

Pětiletý Janek šel do patra domu za řemeslníkem Rousínkem. Po chvíli se začala 

z patra ozývat Rousínkova lehce rozzlobená slova: „Prosím tě, už se mi sem nepleť…, 

nenos to sem…, ještě jsi neuklidil tohle…, nechoď sem…, nenos to sem…, seber ten 

hrášek...“  

Za chvíli se Janek objevil na schodech u kuchyně. Otočil se směrem ke zdi a fňukal. 

Matěj: „Jája pláče.“ K bratrovi: „Jájo, ty pláčeš?“ Ivana: „Asi ho něco trápí. On nám to 

řekne, až bude chtít.“ K Jankovi: „Nebo mám jít Janku za tebou?“ Janek kývne. Ivana jde 

k němu, Janek jí šeptá, co se stalo nahoře - že je na něj Rousínek asi naštvaný a že neví, co 

s tím. Ivana doporučuje, aby se mu šel omluvit, že se mu pletl při práci a sebral rozsypaný 

hrášek. Ptá se, jestli má jít s Jankem, nebo to zvládne sám. Janek odchází sám za 

řemeslníkem.   

                                                
180 O smyslu pro řád a tendenci ho bránit mluvily matky už v rozhovorech.  
181 O dovednostech obou chlapců mluvila Ivana v rozhovoru – viz. 6.1.1.1 
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Popsaná situace je podle našeho názoru silným důkazem toho, že dítě vychovávané 

v duchu respektující komunikace opravdu žije v jiném světě, než děti, které vyrůstají 

v mocenských modelech vztahů. Takové dítě by se nad palbou pokynů, příkazů a zákazů, 

které řemeslník vydal, dost možná vůbec nepozastavilo (což ovšem neznamená, že se ho 

vnitřně nedotýkají a nezraňují jeho sebeúctu, jak o tom byla řeč výše). Janek na takový styl 

komunikace není zvyklý a tak mu vadí, respektive přiměřeně věku je z něj zmatený a hledá 

chybu u sebe.182  

Popsaná situace koresponduje také s tím, co o svém starším synovi a jeho reakcích na 

nerespektující komunikaci vyprávěla Ivana v rozhovoru. Mluvila o tom, že někdy je 

v takové situaci smutný, jindy se dokáže třeba proti způsobu komunikace, na který není 

zvyklý, ohradit. „Nikdy to nenechá jen tak, vždycky to nějak řeší,“ říkala o něm183. Tuto 

vlastnost prokázal i v této situaci.  

Krom toho ukazuje popsaná událost také na Jankovu otevřenost vůči matce – 

nezalezl si se svým problémem a zklamáním do ústraní, ale měl potřebu ho s ní sdílet. 

V neposlední řadě nemůžeme opominout také to, co popsaná situace řekla o mladším 

Matějovi – i když byl ve chvíli, kdy bratr posmutněl, zabrán do vlastní hry, ihned si všiml, 

že se s Jankem něco děje a zajímal se o to. Podle autora Emoční inteligence Daniela 

Golemana vykazuje podobné vlastnosti jen menší procento dětí předškolního věku a je to 

známkou dobrého základu rozvíjející se emoční inteligence.184  

4.2.6. Přebírání formulací dětmi 

Podle autorů Respektovat a být respektován je přechod efektivních komunikačních 

dovedností do aktivní slovní zásoby jedním z vlivů metody, který se u dětí projeví nejdřív. 

O tom, jak jejich děti už od velmi útlého věku pronášeli popis nebo informace, vyprávěli 

už někteří rodiče v rozhovorech185. Potvrdilo to i pozorování. Bohužel nebyla možnost 

provést pozorování u starších dětí, abychom mohli potvrdit či vyvrátit hypotézu, která 

vyplynula z rozhovoru s Lindou i Markétou. Obě mluvily o tom, že jejich děti částečně 

opustily respektující vyjadřování ve chvíli, kdy krom vlivu rodičů začaly nasávat i vlivy ze 

školky nebo školy.    

                                                
182 Možná má nerespektující komunikační styly tohoto typu spojené s tím, když někdo hodně zlobí, jak o tom 
vyprávěla Beáta v rozhovoru – viz. kap. 4.1.1.3 
183 Viz. 6.1.1.1 
184 Srov. Emoční inteligence, s. 118  
185 Viz. např. rozhovor s Lindou – kap. 4.1.1.4 
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Rodina A:  

Oba chlapci jsou u bedny s „pokladem“. Jeník směrem k bratrovi, který z bedny něco 

sebral: „Když si to prohlídneme, musíme to dát zpátky.“  

Pětiletý chlapec zkorigoval bratrovo chování pomocí informace: neřekl „dej to 

zpátky“ nebo „neber to“, ale v duchu efektivních komunikačních dovedností použil 1. 

osobu množného čísla a pozitivní tvar – neřekl bratrovi, co nemá dělat, ale jasně 

zformuloval, co by dělat měl.   

 

V duchu partnerské a laskavé komunikace se nesly i další interakce obou bratrů. 

Když chtěl například Janek půjčit na uhašení ohně za oknem hrnek, se kterým si Matěj 

zrovna hrál u dřezu, řekl: „Maťo, prosím tě, můžu si půjčit tenhle hrneček?“ a prosbu 

dokonce zesílil gestem prosebného tření dlaní. Vzhledem k věkovému rozdílu a fyzické 

převaze by si přitom hrneček klidně mohl sám prostě vzít.  

 

Během pozorování se potvrdilo tvrzení respondentky Beáty o schopnosti empatie 

jejího mladšího syna: Oba chlapci seděli u stolu a čekali na večeři. Hlavně starší Vojta už 

několikrát oznamoval, že má velký hlad. Beáta přerušila přípravu večeře a odešla do jiné 

místnosti.  

Tomáš (2,5 roku) na Vojtu: Ty se na mě zlobíš? 

Vojta: kroutí hlavou, má slzy v očích 

Tomáš: Tak na maminku? 

Vojta: Trošku.  

 

Resumé pozorování: Pozorování potvrdilo fungování některých komunikačních 

dovedností doporučovaných Respektovat a být respektován v praxi. Ukázalo se především, 

že oprávněné požadavky pronášené formou informace plnily děti poměrně ochotně a že 

empatická reakce nebo popis situace či popis vlastních emocí dokáže zklidnit vypjatou 

situaci. Během pozorování byly zaznamenány také stopy některých vlastností, které 

metoda Respektovat a být respektován považuje za plody doporučovaných komunikačních 

způsobů – jednalo se především o samostatnost/zodpovědnost dětí a schopnost empatie. 

Byly rovněž zaznamenány rozhovory – ať už s rodiči, nebo se sourozenci - ze kterých je 

zřejmé, že děti vychovávané v duchu RaBR přebírají respektující formulace do vlasntí 

mluvy.  
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4.3. Deník 

Analýza deníku přinesla znovu některá témata, která vyplynula už z rozhovorů nebo 

pozorování. Došlo například k doplnění a rozšíření otázky vlastností, které teorie 

Respektovat a být respektován označuje za hlavní plody doporučené komunikace186. Hned 

v prvním záznamu informantka – inspirována setkáním s drogově závislou dívkou, která 

přičítala svůj pád do závislosti tomu, že ji rodiče drželi do osmnácti let „zkrátka“ – 

popsala, jak u ní rodiče pěstovali osobní zodpovědnost. „Respektující komunikace nás učí 

od toho nejmladšího věku, kdy je to možné, rozhodovat za sebe sami, být zodpovědní za 

sebe sami. Nepamatuji se, že by se mě kdy rodiče ptali, co bylo ve škole, nebo snad na moje 

známky… Odjakživa to byla moje starost, moje věc, moje zodpovědnost, můj život. Týden 

po tom, co jsem si udělala řidičák, jsem řekla mámě, že chci jet autem do školy. A ona mi 

řekla, že pokud si myslím, že to zvládnu, ať jedu. Nedovedete si představit tu zodpovědnost, 

která na vás v tu chvíli leží.“  

Na několika místech informantka opakuje, že „každý člověk je jiný“ a je podle ní 

dobré se na různé – především konfliktní situace – dívat očima druhé strany: „Myslím, že (i 

když je člověk pod vlivem silných emocí) by se měl vždycky každý zamyslet - než ke svému 

dítěti, příteli, rodiči… promluví - nad tou situací z pohledu toho druhého. To je podle mě 

mnohdy to nejtěžší a to, co nám tak nejde. Pochopení druhého, vcítění do jeho situace. 

Člověk je většinou až příliš zahlcen tou situací ze svého pohledu…“ V dalším záznamu má 

informantka pochopení pro svou „nerespektující“ babičku:„Babička už je stará a věci vidí 

velmi subjektivně. Pamatuje si ze svého života hlavně to dobré a některé věci má už 

poněkud zkreslené. Co je ale dobré, je to, že má pocit, že prožila krásný život. Že měla 

milující rodiče, bratra, manžela, dvě skvělé děti a ona chce to samé i pro ty děti. A to je 

podstat všech těch hovorů. Ona má představu, že když ona žila krásný život zrovna takhle, 

musí ho takhle žít i její děti. Nedokáže se smířit s tím, že každý člověk je jiný a i život 

každého člověka je jiný. Proto to, co dělá šťastnou mou maminku, by nemuselo dělat 

šťastnou mou babičku, a naopak. Proto je dobré si tohle uvědomit, vědět, že babičku miluju 

a že ona si neuvědomuje, že mi tím ubližuje. Dělá to z lásky…“ V deníkovém záznamu je 

ještě několik dalších míst, ze kterých lze spolu s těmi výše zmíněnými učinit závěr, že 

informantka má respekt k ostatním a schopnost empatie.   

                                                
186 Připomeňme, že se jedná o zodpovědnost a sebeúctu.  
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Vrátilo se také téma otevřenosti rodinných vztahů: „…  že si nedovedu představit, že 

bych svým rodičům kdy lhala. Že jsme vždy řešili všechno otevřeně a že rodiče vždycky 

čekali, že když budu chtít něco řešit já, tak za nimi přijdu. Tím, že si posadíte dítě naproti 

sobě a řeknete: ´Kde si byl?´ opravdu nic nevyřešíte.“   

 

Tématem, které zaznělo už v rozhovorech, a opakovaně jej tematizovala i 

informantka ve svém deníku, byly střety s prarodiči, kteří s ní nemluví v duchu RaBR: 

„Moje babička (maminky maminka) respektující způsob výchovy moc neuznává. Jako malá 

se s takovým stylem výchovy nesetkala.“ Dále informantka zmiňuje konkrétní rozhovor, ve 

kterém babička kritizovala životní styl informantčiny matky, způsob její výchovy i výběr 

partnera. „Bylo strašné sedět tam a poslouchat, jak se naváží do mého táty, shazuje ho, 

shazuje jeho autoritu a z jejího hlasu bylo jasné, že má pocit, že si maminka vybrala 

špatně, že je pro ni tatínek jen zátěž. Že ona s dědou to měli tak a tak a že děda byl takový 

a takový. Je těžké občas vyjít se stářím. Ten rozhovor byl strašlivě nepříjemný. Protože 

někdo, koho mám velmi ráda, seděl naproti mně a útočil na moje rodiče, sourozence, na 

jejich výchovu, na náš (můj) život. Bohužel ale nemohu říct nic jiného, než že už jsem si 

zvykla tyhle hovory přetrpět.“ I u druhé babičky informantka vnímá, že jim narušuje zajetá 

rodinná pravidla postavená na zásadách Respektovat a být respektován, konkrétně svým 

přístupem k informantčině starší, mentálně i fyzicky postižené sestře, které zajeté rituály 

pomáhají strukturovat den. „Když k nám přijede babička, všechny složitě propracované 

rituály, které máma co nejvíce ladí v respektujícím duchu, jsou ty tam.“187   

V dalším deníkovém záznamu zmiňuje informantka situaci, kdy jí kuchařka ve školní 

jídelně nevybíravými slovy odmítla vydat oběd. „Když na to pohlížím zpětně, mrzí mě, že 

jsem nezareagovala. Na oběd, či peněžní náhradu za něj, jsme podle mě měly nárok. 

Především ale by každý měl dostat zpětnou vazbu, když si myslíme, že se nezachoval 

správně.“ O snaze dětí, vychovávaných v duchu RaBR, nenechat žádnou situaci 

nevyřešenou, vše si vždy vyříkat, už také byla řeč v rozhovorech. Domnívám se, že to lze 

považovat za projev dobré sebeúcty. I ve chvíli, kdy je naštvaná, však probleskne empatie: 

„Je jasné, že už byl pátek odpoledne a paní kuchařky se těšily domů, ale tohle se dá 

vždycky říci jinak.“ Z této situace vysvítá také silné přesvědčení o správnosti 

respektující komunikace: „Když je na vás někdo nepříjemný, hledáte odpověď a reakci 

daleko hůře, než když jste stejně impulsivní jako on a jdete proti němu stejně útočně jako 

                                                
187 Více k této historce viz. Příloha č.1 
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on proti vám. Tohle je ale OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB a jednoznačně vím, že to nikam 

nevede. Vede to k hádce, k negativním emocím, k boji o moc a to nikdy není cesta, na 

jejímž konci by mohlo čekat něco dobrého.“  

Ještě jeden příklad toho, jaké reakce vyvolává nerespektující komunikace: „Domů 

jsme se dostali asi v sedm hodin večer, přičemž jsem byla opravdu strašně unavená. Věděla 

jsem, že si potřebuji ještě nachystat něco do školy, a pak že půjdu co nejdříve spát. Asi 

v 19:45 za mnou přišel táta, že s ním mám jít ven, aby mi ukázal, jaká chemie se lije do 

bazénu, v jakém množství. Jak se měří ph atd. Řekla jsem mu, že jsem strašně unavená a že 

ještě musím něco udělat. Jestli by to nepočkalo do zítřka. Táta řekl, že teď na to má čas on 

a že pak ho mít nebude a že teď to mám jít udělat. Byla jsem naštvaná, protože to řekl 

velmi nerespektujícím způsobem. Já vím, že toho má táta doopravdy hodně. Že času moc 

nemá. Ale nesnáším tu neohleduplnost v tomhle ohledu. ´Když mám čas já, máš ho 

automaticky taky. Protože můj čas je přednější.´ Tohle se děje u nás poměrně často, 

několikrát už jsem říkala rodičům, že mi to vadí, ale nějak se to děje pořád.“ Na jiném 

místě deníku si informantka také stěžuje: „Jsem dospělý, hotový člověk a přesto má moje 

maminka pořád potřebu mě vychovávat.“ 

Některé pasáže by si žádaly další vysvětlení - například ta, kde informantka 

relativizuje vliv respektující výchovy: „Zase se vracím k tomu, že každý člověk je jiný, 

proto i způsob jakým jedná, se různí. Konečně i výchova každého člověka je jiná. Proto 

můžeme mluvit o respektujícím stylu výchovy jako o nějakém vzoru. Ale nikdy to nemůžete 

brát tak, že když někdo respektuje, respektuje stejně jako někdo jiný. To, jaký každý člověk 

je, určuje především jeho vztah k lidem, k řešením situací, k výchově… Proto, když se mě 

zeptáte, jaké to bylo být vychovávána v respektujícím duchu, řeknu vám, že jsem byla 

především vychovávána svou maminkou. Až někde, potom, docela vzadu, byla respektující 

komunikace. Vychovávala mě stejně před třinácti lety, kdy respektující komunikaci ještě 

moc neznala, jako mě vychovávala před pěti lety a teď.“ 

 

Resumé analýzy deníku: Vzhledem k náhodnosti výběru témat ze strany informantky lze 

deníkové záznamy brát pouze jako dokreslení předchozích dat. Přesto lze učinit závěr, že 

například z vlastností, které jsou deklarovaným cílem RaBR, lze u informantky 

pozorovat všechny. Sama hovoří o své zodpovědnosti a samostatnosti (navíc explicitně 

zmiňuje, že ji vnímá jako ovoce přístupu rodičů k ní). Z jejích prohlášení lze vyčíst také 

sklon k empatii, který se projevuje snahou vidět každou situaci i z pohledu druhé osoby. 

Mimo to je jasné, že informantka jasně rozlišuje respektující a nerespektující komunikaci, 



  104 

o správnosti té respektující je přesvědčená a ta nerespektující jí naopak vadí - viz. interakce 

s babičkami, s kuchařkou ve školní jídelně, ale i vlastním otcem. Z jejích reakcí na ně také 

vysvítá dobrá sebeúcta. Výše uvedené relativizuje popis interakcí s rodiči – z nich je 

patrno, že ani v rodině, kde se uplatňují zásady Respektovat a být respektován, nejsou 

vztahy naprosto idylické. 

Stejně jako u dat získaných z rozhovorů nebo z pozorování, i tady zůstává otázka, 

nakolik jsou například vlastnosti, které informantka vykazuje, vrozené a nakolik mohou 

být výsledkem uplatňování komunikačních pravidel Respektovat a být respektován. Tyto 

otázky by se mohly stát předmětem příštího – třeba více psychologicky zaměřeného – 

výzkumu.    

 

4.4. Resumé výzkumné části  

Výzkumná část složená z analýzy polostrukturovaných rozhovorů s rodiči uplatňujícími 

výchovnou a komunikační metodu Respektovat a být respektován, analýzy pozorování 

interakcí v rodinách respondentek a analýzy deníku dívky vychovávané v duchu 

respektující komunikace od pěti let přineslo poměrně jednoznačnou odpověď na výše 

položenou výzkumnou otázku: Ovlivňuje vědomé uplatňování komunikačních dovedností 

uvedených v knize Respektovat a být respektován chování dítěte, pocity rodiče a atmosféru 

v rodině, případně jak? Pomocí všech tří metod bylo potvrzeno, že vědomé uplatňování 

komunikačních dovedností uvedených v knize Respektovat a být respektován má vliv na 

chování dítěte, pocity rodiče i atmosféru v rodině.  
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo otestovat vliv jazyka na mimojazykové skutečnosti. Pro tento účel 

byla zvolena výchovná a komunikační metoda Respektovat a být respektován, jejíž 

základní premisa je, že způsob, jakým mluví rodič s dítětem, ovlivňuje momentální 

výchovné úspěchy, ale i to, jaké vlastnosti bude dítě mít a jaké postoje bude zastávat jako 

dospělý člověk.  

V teoretické části práce byl popsán dosavadní vývoj uvažování o vztahu mezi 

jazykem a myšlením a byla podrobně popsána výchovná a komunikační metoda 

Respektovat a být respektován, která stojí na konkrétních gramatických a pragmatických 

pravidlech. Tato konkrétní jazyková doporučení byla podrobena pilotní analýze z hlediska 

lingvistické pragmatiky.  

Kopřiva a kol. uvádějí jako dlouhodobé cíle své metody vychovat zodpovědného 

člověka s dobrou sebeúctou, ale také schopností empatie. Jako krátkodobý - nejrychleji 

viditelný - efekt uvádějí „zlepšení vztahů a lepší fungování ´provozu´ v rodině“ a přebírání 

respektujících způsobů komunikace dětmi. Cílem výzkumné části bylo otestovat tyto 

předpoklady a najít odpověď na výzkumnou otázku, zda a jaký vliv má vědomé používání 

respektujících komunikačních dovedností na dítě, ale i na rodiče.  

Ve výzkumu bylo využito triangulace technik polostrukturovaných rozhovorů, 

zúčastněného pozorování a deníku. Z dat získaných uvedenými technikami vyplývá, že 

uplatňování komunikačních dovedností doporučovaných autory knihy Respektovat a být 

respektován bezesporu určitý efekt přináší. Potvrzením předpokladů Kopřivy a kol. se 

potvrdila obecnější hypotéza o tom, že jazyk ovlivňuje myšlení (a další mimojazykové 

entity). Jak teoretická, tak především empirická část této práce dokazují, že jazyk, kterým 

rodiče mluví se svými dětmi, ovlivňuje vztahy mezi nimi, pocity rodiče, ale i určitý vklad 

do života, který získají děti. Výsledky výzkumné části potom poukazují na to, že to, jak 

člověk mluví, nemá moc jen navenek, na adresáta promluv, ale i na mluvčího samého a 

dokonce na lidi kolem.  

Výchova se odehrává do velké míry prostřednictvím komunikace. A uvážíme-li, co 

všechno může styl výchovy ovlivnit, vidíme, jak důležitý jazyk, kterýn se mluví s dětmi, 

je. Potvrdily to také výpovědi rodičů z poslední části rozhovorů, kde byla řeč o tom, 

nakolik je při komunikaci s vlastními dětmi ovlivňují zažité vzorce komunikace z dětství. 

Důležité je také zjištění, že děti velmi rychle začínají „respektující“ komunikační způsoby 

rovněž používat směrem ke svým sourozencům nebo i rodičům, dá se očekávat, že to 
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budou používat i v komunikaci s ostatními lidmi a jednou také se svými dětmi. Připustíme 

– li, že to má nějaký účinek, ten účinek bude zjevně trvat dál a dál do budoucna.  

 Kromě toho mohou výsledky uskutečněného výzkumu posloužit jako zpráva 

o efektivitě jedné z výchovných metod.   

Za největší limit provedeného výzkumu lze považovat nevyjasněný (a do určité míry 

nevyjasnitelný) fakt, nakolik jsou zjištěné vlastnosti, sklony a efekty opravdu výsledkem 

uplatňování dané výchovné metody a nakolik by existovaly bez ohledu na ni. Jedná se o 

složitou otázku, která zahrnuje témata z psychologie, psycholingvistiky i sociolingvistiky a 

jejíž vyřešení dalece přesahuje možnosti této práce. Lépe by ji mohl pomoci rozkrýt 

výzkum zaměřený přímo na děti z „respektujících“ rodin.  Ten už ovšem čeká na další 

badatele.  
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Příloha č. 1: Schéma polostrukturovaného rozhovoru188 

 

1. Vztah s dítětem 

 

Je dítě nějak ovlivněno tím, že je vychováváno pomocí respektujících komunikačních 

technik?  

Řekněte mi něco o svém dítěti, jaké je?  

Myslíte, že nějaká složka jeho osobnosti nebo chování je dána tím, že ho vychováváte za 

pomoci respektujících komunikačních dovedností? 

 

Jak dítě obvykle reaguje na respektující komunikační vzorce?  

Které doporučované respektující komunikační dovednosti nejlépe fungují? 

Které naopak nepřinášejí kýžené cíle?  

 

Pokud jste s respektujícími komunikačními technikami začali až nějakou dobu po 

narození dítěte, jak se lišilo chování dítěte a atmosféra v rodině předtím a potom?  

 

Pokud se vám nedaří používat respektující komunikační techniky vždy, jak se liší 

chování dítěte a atmosféra v rodině od situace, kdy používány jsou?  

 

Jak dítě reaguje na komunikační styly, které RaBR teorie hodnotí jako neefektivní?  

Jak se dítě chová v interakci se svými prarodiči, učitelkami ve školce, příp. otcem a dalšími 

lidmi, se kterými je ve styku a kteří neznají nebo nepraktikují RaBR?  

Jaký na něj tito lidé mají názor? 

 

Jaký má dítě vztah se sourozencem a kamarády?  

Pozorujete v jeho chování k sourozenci či vrstevníkům nějaké prvky respektujího přístupu?  

 

                                                
188 Specifické výzkumné otázky jsou vytištěny tučně a pod nimi jsou uvedeny odpovídající otázky 

tazatelské.  
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Odráží se používání respektujících komunikačních dovedností v aktivní slovní zásobě 

dítěte?  

Používá vaše dítě některé z respektujících komunikačních dovedností?  

 

 

2. Pocity rodiče a atmosféra v rodině 

 

Jak ovlivňuje používání respektujících komunikačních dovedností samotného rodiče?  

Jaká je atmosféra ve vaší rodině? 

Co přináší respektující přístup vám samotným? 

Používáte respektující komunikační dovednosti i ve vztahu k jiným lidem, než je Vaše 

dítě?  

 

 

3. Moc jazyka v životě rodiče 

 

Jak s Vámi mluvili vaši rodiče?  

Máte nebo měli jste tendenci používat stejné techniky a výrazy v komunikaci se svým 

dítětem?  

Utkvěly vám v hlavě nějaká slova či věty, které jste v dětství často slýchali?  

Myslíte, že Vás nějak ovlivnily?  
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Příloha č. 2 – Deník osmnáctileté dívky vychovávané podle RaBR189 

 

Úterý 3. 4.  

 

V úterý jsme vyrazili se školou do terapeutické komunity Karlov. Po krátké 

prohlídce prostor a rozhovoru se zdejší psychoterapeutkou za námi přišli dva lidé, kteří se 

zde léčí z drogové závislosti, aby nám řekli něco o sobě a odpověděli na naše otázky. 

Jedním z těch dvou lidí byla žena – matka od dítěte. Řekla nám, že její rodiče byli 

pracovně velmi úspěšní, že byli takovou normální rodinou. Ona s „dobrou“ výchovou do 

osmnácti let držena velmi striktně. Jinými slovy do osmnácti let žila pod rozhodováním 

svých rodičů (tam nepůjdeš, v tolik hodin buď doma atd.), ale jak jí odbilo osmnáct, byla 

nezávislá, naprosto svobodná. Chtěla všechno zkusit, když teď mohla. Když poprvé sáhla 

po droze, nestál tam nikdo, kdo by jí řekl ne.  

Najednou mi došlo, jaký může mít taková výchova dopad. Samozřejmě hodně 

z člověka je dáno tím, jaký je. Ale podle mě hraje výchova ohromnou roli. Ta žena se 

naučila spoléhat na to, že zodpovědnost za ni samou má v rukou někdo jiný. Respektující 

komunikace nás učí od toho nejmladšího věku, kdy je to možné, rozhodovat za sebe sami, 

být zodpovědní za sebe sami. Nepamatuji se, že by se mě kdy rodiče ptali, co bylo ve 

škole, nebo snad na moje známky… Odjakživa to byla moje starost, moje věc, moje 

zodpovědnost, můj život. Týden po tom, co jsem si udělala řidičák, jsem řekla mámě, že 

chci jet autem do školy. A ona mi řekla, že pokud si myslím, že to zvládnu, ať jedu. 

Nedovedete si představit tu zodpovědnost, která na vás v tu chvíli leží. Nebylo to pro mě 

v tu chvíli jednoduché rozhodnutí, protože šlo o poměrně důležitou věc. Nakonec jsem se 

ale rozhodla, že pojedu, protože mám pocit, že to zvládnu. Představte si, kolik rodičů 

vychovává své děti pod vlivem zákazů a příkazů. Dovedu si představit, jak by takováto 

situace probíhala v jiné rodině. Reakce rodičů na žádost jejich dítěte řídit do školy týden po 

vydání řidičského průkazu by vypadala určitě tak, že by to svému dítěti nedovolili. Protože 

přeci teprve teď dodělal řidičák a musí se nejprve rozjezdit s nějakým dospělým atd. Při 

první příležitosti (kdy třeba rodiče nebudou doma) ten člověk půjde a někam tím autem 

pojede. Poruší zákaz. Ale co se stane, když opravdu ten člověk ještě nebyl dost dobře 

                                                
189 Respondentka byla předem informována o průběhů a okolnostech výzkumu a dala souhlas ke zveřejnění 
plného textu deníku. Zároveň bude zachována její anonymita. Tím bylo učiněno zadost požadavkům na etiku 
výzkumu tak, jak o ní mluví např. Hendl – Hendl, s. 153  
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připraven na řízení auta… co se stane, když dítě držíte na uzdě a máte pocit, jak dobře ho 

vychováváte, říkáte mu co je dobré a co nikoli. Najednou je mu osmnáct a vy máte pocit, 

že jste vychovali „poslušného“ člověka, který v životě dobře obstojí. On je ale dospělý a 

nikdo nad ním nedrží ochrannou ruku jako dřív. Co když pak ten člověk někde nabourá, 

protože neodhadne dobře své možnosti. Nebo co když začne brát drogy, protože najednou 

nebude nikdo, kdo by mu řekl ne a to strašně láká všechno vyzkoušet… 

 

Neděle 15.4.  

Je mi osmnáct let. Jsem dospělý, hotový člověk a přesto má moje maminka pořád 

potřebu mě vychovávat. V neděli jsme vyrazili do zoo. Jela jsem já, můj přítel, maminka, 

dvojčata, Andulka a asistentka (k Andulce). Jeli jsme nejprve přívozem přes Vltavu, a 

potom dvojčata jela na kolečkových bruslích (které si vzaly s sebou), ostatní šli pěšky. 

V zoo nastal problém s bruslemi. Dohodli jsme se, že brusle necháme nahoře uzamčené ve 

skříňce, abychom je nemuseli s sebou nosit. Maminka poprosila mě a Davida (mého 

přítele), jestli jim ty brusle nevezmeme. David vzal brusle mojí sestře a já svému bratrovi. 

Načež jsem řekla Davidovi, že si myslím, že by si ty brusle mohl nést Míša (brácha) sám. 

David zavolal Míšu a řekl mu, ať si alespoň chvíli ty brusle nese sám, že potom ho 

vystřídáme. Míša si stěžoval, jak je to těžké a já nevím co všechno. Verunka (sestra) už to 

nemohla poslouchat, tak přišla za Davidem a řekla, že si ty svoje brusle vezme. David jí 

řekl, že ty její brusle ponese, ale že Míša je silný kluk, pomalu silnější než já a proto si 

chvíli může nést svoje brusle. Viděla jsem na mamince, že s naším rozhodnutím, o tom kdo 

ponese brusle, moc nesouhlasí.  

V tu chvíli mi došlo, jak jsem se změnila. Když mi bylo třináct, byla moje maminka 

můj největší vzor a ideál. Byla pro mě jistým ztělesněním dokonalosti. Nic se nezměnilo na 

tom, že jí obdivuji, ale některé mé názory se s jejími názory liší. Zase se vracím k tomu, že 

každý člověk je jiný, proto i způsob jakým jedná, se různí. Konečně i výchova každého 

člověka je jiná. Proto můžeme mluvit o respektujícím stylu výchovy jako o nějakém vzoru. 

Ale nikdy to nemůžete brát tak, že když někdo respektuje, respektuje stejně jako někdo 

jiný. To, jaký každý člověk je, určuje především jeho vztah k lidem, k řešením situací, 

k výchově… Proto, když se mě zeptáte, jaké to bylo být vychovávána v respektujícím 

duchu, řeknu vám, že jsem byla především vychovávána svou maminkou. Až někde, 

potom, docela vzadu, byla respektující komunikace. Vychovávala mě stejně před třinácti 

lety, kdy respektující komunikaci ještě moc neznala, jako mě vychovávala před pěti lety a 
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teď. V určitých situacích na sobě stále pracuje, stále chce být lepší a lepší, dělat věci lépe a 

lépe. A to je ta respektující komunikace! 

 

Středa 18. 4. 

 

Moje babička (maminky maminka) respektující způsob výchovy moc neuznává. Jako 

malá se s takovým stylem výchovy nesetkala.  

Ve čtvrtek jsem byla u ní doma na večeři a zůstala jsem u ní i přes noc, protože jsme 

spolu druhý den pokračovaly na exkurzi. Sedly jsme si ke stolu, snědly večeři, a potom 

začala babička povídat. Začala ke mně promlouvat, jako to udělala už nejednou. Začala u 

své dcery, mé maminky. Řekla mi, že maminka pořád pracuje a jezdí autem po večerech, 

což je nebezpečné, práce jí vyčerpává, žije velmi hektický a uspěchaný život a že se vážně 

bojí o její zdraví. Řekla mi, že jí tohle říkala už stokrát a zeptala se mě: „ Tobě to snad 

nevadí, že řídí auto takhle pozdě večer po náročném dni?“ Odpověděla jsem jí: 

„Samozřejmě, že to je náročné a může to být i zdravotní zátěž, ale ona si takový život 

vybrala. Je to její volba jakou práci dělá, kdy a proč. Je jen její volba, že ráda přijímá do 

svého domu mnoho návštěv, že i když je nemocná a měla by stonat v posteli, pořád něco 

dělá. Ona je prostě taková. Nedovedu si její život představit jinak.“ „Ale tady jde přece o 

její zdraví,“ řekla mi babička a ještě dodala: „Ty jí to musíš říct!“ Věděla jsem, že jsem 

v koncích. Že jí nemohu oponovat. Proto jsem dál seděla a jen jsem jí poslouchala. Od 

maminčiny práce přešla babička a respektující výchově. Řekla mi to, co už nejmíň 

tisíckrát. Že dvojčata (moji mladší, osmi letí sourozenci) se mnohdy chovají neukázněně a 

že to nelze řešit respektujícím způsobem. Že když byla ona malá, tak to bylo jinak, a jak 

rodiče s bráchou poslouchali, že by si nikdy nedovolili se v jejich přítomnosti nějak 

provokovat, natožpak prát. Když babička skončila u tohoto tématu, pustila se do mého 

tatínka, jehož nemá moc ráda. Bylo strašné sedět tam a poslouchat jak se naváží do mého 

táty, shazuje ho, shazuje jeho autoritu a z jejího hlasu bylo jasné, že má pocit, že si 

maminka vybrala špatně, že je pro ni tatínek jen zátěž. Že ona s dědou to měli tak a tak a že 

děda byl takový a takový.  

Je těžké občas vyjít se stářím. Ten rozhovor byl strašlivě nepříjemný. Protože někdo, 

koho mám velmi ráda, seděl naproti mně a útočil na moje rodiče, sourozence, na jejich 

výchovu, na náš (můj) život. Bohužel ale nemohu říct nic jiného, než že už jsem si zvykla 

tyhle hovory přetrpět. Babička už je stará a věci vidí velmi subjektivně. Pamatuje si ze 

svého života hlavně to dobré a některé věci má už poněkud zkreslené. Co je ale dobré, je 
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to, že má pocit, že prožila krásný život. Že měla milující rodiče, bratra, manžela, dvě 

skvělé děti a ona chce to samé i pro ty děti. A to je podstat všech těch hovorů. Ona má 

představu, že když ona žila krásný život zrovna takhle, musí ho takhle žít i její děti. 

Nedokáže se smířit s tím, že každý člověk je jiný a i život každého člověka je jiný. Proto 

co dělá šťastnou mou maminku, by nemuselo dělat šťastnou mou babičku a naopak. Proto 

je dobré si tohle uvědomit, vědět, že babičku miluju a že ona si neuvědomuje, že mi tím 

ubližuje. Dělá to z lásky… 

 

Sobota 28.4. 

 

Moje starší sestra (Anna, 23 let) je mentálně a částečně i fyzicky postižená. Babička 

(táty maminka) se s tím, že je postižená, nikdy zcela nesmířila a nikdy nepřestala doufat 

v její vyléčení. Máma se snaží Andulce vytvářet rituály a pravidla, kterých se Andulka 

drží, a pomáhají jí strukturovat den. Když k nám přijede babička, všechny složitě 

propracované rituály, které máma co nejvíce ladí v respektujícím duchu, jsou ty tam. Když 

je potřeba, aby si šla Andulka večer čistit zuby a lehnout do postele, namísto obvyklého 

„Andulko, teď si půjdeme lehnout“ slyšíme z babiččiných úst: „Andulko, já budu dneska 

v posteli první, už jdu do koupelny!“ Babička tak vyvolá v Aničce soutěživého ducha a ta 

se snaží být v posteli první. Když pak k Andulce po třech dnech přistoupím já, abych jí 

odvedla do koupelny, říká mi Andulka už, když se k ní blížím, že dnes bude první a že jí 

nepředběhnu. Tak na tuto poznámku radši nereaguju, po pár dnech se snad zase tento rituál 

navrátí ke starému.  

 

Pátek 4. 5. 

 

Ve dvě hodiny a dvacet pět minut nám skončilo vyučování. Vydaly jsme se (ještě se 

dvěma spolužačkami) na oběd. Už jsme všechny tři sahaly po tácech na jídlo a po 

příborech, když na nás promluvila paní kuchařka slovy: „ Jdete pozdě, teď jsem to vylila. 

Výdej obědů končí v 14:30 a teď už je 14:40. Podívejte se na hodiny.“ Nebyly jsme v tu 

chvíli schopné jediného slova. Tón a způsob, jakým nám to paní kuchařka sdělila, nás 

všechny naprosto šokoval. Byly jsme všechny naštvané a mrzelo nás, že jsme přišly o oběd 

a třicet korun (což je cena jednoho obědu v naší školní jídelně). Bez jediného slova jsme 

všechny tři odešly. Za rohem jídelny jsme zjistily, že je teprve 14:30. Došlo nám, že je 
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vlastně i nereálné, aby bylo už 14:40. Protože vyučovací hodina nám končí v 14:25 a my 

jsme šly rovnou na oběd.  

Když na to pohlížím zpětně, mrzí mě, že jsem nezareagovala. Na oběd, či peněžní 

náhradu za něj, jsme podle mě měly nárok. Především ale by každý měl dostat zpětnou 

vazbu, když si myslíme, že se nezachoval správně. Je jasné, že už byl pátek odpoledne a 

paní kuchařky se těšily domů, ale tohle se dá vždycky říci jinak. Obzvlášť ve chvíli, kdy to 

jednoznačně nebyla naše chyba, ale její. My jsme si přišly pro oběd včas. Když je na vás 

někdo nepříjemný, hledáte odpověď a reakci daleko hůře, než když jste stejně impulsivní 

jako on a jdete proti němu stejně útočně jako on proti vám. Tohle je ale OKO ZA OKO 

ZUB ZA ZUB a jednoznačně vím, že to nikam nevede. Vede to k hádce, k negativním 

emocím, k boji o moc a to nikdy není cesta, na jejímž konci by mohlo čekat něco dobrého.  

 

Úterý 15.5. 

 

V úterý večer jsem byla s mámou na jednom jejím kurzu, který se týkal respektující 

komunikace.  V jednu chvíli se přihlásil o slovo pán, co seděl naproti mně a řekl, že když 

jeho dcera přijde pozdě domů, má jako rodič nárok vědět, kde byla a že se jí na to taky 

zeptá. Máma na to odpověděla, že takhle si u své dcery důvěru nezíská a že mu 

pravděpodobně bude lhát. Zvedla jsem ruku, abych na to reagovala. Řekla jsem, že chci 

říct něco, jako člověk vychovaný v duchu respektování a také jako dcera svého otce. Řekla 

jsem, že si nedovedu představit, že bych svým rodičům kdy lhala. Že jsme vždy řešili 

všechno otevřeně a že rodiče vždycky čekali, že když budu chtít něco řešit já, tak za nimi 

přijdu. Tím, že si posadíte dítě naproti sobě a řeknete: „Kde si byl?“opravdu nic nevyřešíte. 

Myslím, že (i když je člověk v emocích) by se měl vždycky každý zamyslet - než ke svému 

dítěti, příteli, rodiči… promluví - nad tou situací z pohledu toho druhého. To je podle mě 

mnohdy to nejtěžší a to, co nám tak nejde. Pochopení druhého, vcítění do jeho situace. 

Člověk je většinou až příliš zahlcen tou situací ze svého pohledu… 

 

Čtvrtek 24. 5. 

 

Měla jsem za sebou velmi náročný den. Dopoledne jsem strávila ve škole. Bylo 

strašlivé horko a sluníčko pálilo přímo na nás do lavic. Navíc jsem byla hodně unavená, 

takže mě půlka dne strávená ve škole dokonale rozložila. Po skončení školy jsem jela 

tramvají do centra, kde jsem se sešla se svým přítelem a jeho kamarádem a společně jsme 
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se vydali na výstavu do Království železnic. Krátce po vstupu na výstavu mi volala paní, u 

níž jsem se měla stavit pro objednané šperky (prodávání šperků je moje brigáda), jestli 

bych nemohla přijít dřív, než jsme byly domluveny, že musí do práce. Takže jsem kluky 

opustila a spěchala jsem metrem pro krabici šperků. Po vyzvednutí šperků jsem se opět 

vrátila na výstavu (celá ta cesta mi trvala asi hodinu, protože Praha byla zacpaná), abych si 

ji s klukama doprohlédla. Domů jsme se dostali asi v sedm hodin večer, přičemž jsem byla 

opravdu strašně unavená. Věděla jsem, že si potřebuji ještě nachystat něco do školy, a pak 

že půjdu co nejdříve spát. Asi v 19:45 za mnou přišel táta, že s ním mám jít ven, aby mi 

ukázal, jaká chemie se lije do bazénu, v jakém množství. Jak se měří pH atd. Řekla jsem 

mu, že jsem strašně unavená a že ještě musím něco udělat. Jestli by to nepočkalo do zítřka. 

Táta řekl, že teď na to má čas on a že pak ho mít nebude a že teď to mám jít udělat. Byla 

jsem naštvaná, protože to řekl velmi nerespektujícím způsobem. Já vím, že toho má táta 

doopravdy hodně. Že času moc nemá. Ale nesnáším tu neohleduplnost v tomhle ohledu. 

„Když mám čas já, máš ho automaticky taky. Protože můj čas je přednější.“ Tohle se děje 

u nás poměrně často, několikrát už jsem říkala rodičům, že mi to vadí, ale nějak se to děje 

pořád. Já mám třeba nějaký plán na den a najednou za mnou jeden z rodičů přijde a do toho 

plánu zasáhne svým plánem. Bez nějaké předcházející domluvy. Když jsem byla malá, 

bylo to jiné. Hrála jsem si třeba s panenkami. Nebyl problém přerušit hru, jít něco udělat, a 

pak se k tomu zase vrátit. Teď už je to ale jiné. Věci, které dělám, mají jinou hodnotu a 

jinou časovou náročnost. Nejspíš bude ještě chvíli trvat, než to rodiče pochopí. Bohužel ale 

příběh s bazénem nedopadl příliš šťastně. S tátou jsme se nepohodli a na mé podílení se na 

jeho čištění došlo až následující den. 
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