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Summary
Title: Obstinacy in children aged 2 – 6 years.

This bachelor thesis addresses a problematic area in the upbringing of 
children - childhood obstinacy experienced by nearly every parent. This paper 
focuses on children ages 2 – 6 years. During these years, the child experiences 
what psychologists call “first puberty”, a period of obstinacy or negativism.  

The  paper  begins  by  sketching  the  function  of  a  family  and  its 
significance for the life of the child. It discusses upbringing in the family and 
integrates what the Scriptures say about upbringing. And it then gives attention 
to the mental needs of the child as well as to the development of personality in 
relation to upbringing.

A major portion of this thesis deals with infant obstinacy, including the 
child’s struggle for power and the setting of limits, indispensable elements in 
the  training  of  children.  It  then  explores  the  most  frequent  breakdowns  in 
childhood  behaviour  –  breakdowns  connected  with  hyperactivity  and  the 
inability to concentrate as well as ADHD’s influence on childhood experience 
and behaviour.

The other major portion of this thesis deals with the core elements in 
upbringing: discipline, rewards, feedback, consequences and punishment. 

In the closing section of the thesis, several upbringing methods related 
to childhood obstinacy are discussed. Special attention is given to the opinions 
and  recommendations  of  psychologists  Z.  Matějček,  I.  Prekopová  and  J. 
Dobson.

I have been writing this paper with the aim to explore the nature of 
childhood obstinacy, to learn what psychologists in the contemporary literature 
say about this topic, to learn where I myself made mistakes in the upbringing 
of my own children and to discover hints on how to help parents struggling to 
cope with their defiant children. 
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Úvod
  

   Děti zůstávají mimo domov dlouho do noci nebo celou noc, nikdy nechtějí 
jít ven, nebo naopak nikdy nechtějí zůstat doma, kradou, lžou, kouří, chodí za 
školu,  mluví  sprostě,  nejedí  nebo  naopak  se  přejídají,  nebaví  se  s rodiči, 
pouštějí si hudbu příliš nahlas, ruší sousedy, stále něco začínají, ale nikdy to 
nedotáhnou do konce,  chodí  provokativně  a  výstředně oblečené,  nemyjí  se, 
začínají příliš brzo se sexem, nic nedělají a stále se dívají na televizi, vyhrožují 
sebevraždou, mají nevhodné kamarády… 

   Čím to je, že dnes tolik malých děti mluví s rodiči hrubě? Proč jsou děti 
tak neuctivé? Proč mnozí rodiče svým dětem jen hrozí a přemlouvají je, aniž 
by to mělo na ně nějaký účinek? – Děti jednají tak, jak jednají, protože jim to 
prochází! Tady jde o to, kdo v rodině vlastně vládne. Jsou to rodiče, nebo to 
jsou jejich děti?1 

  Co prožívají rodiče, jejichž děti zklamaly? Jsou nešťastní, prožívají úzkost, 
mají výčitky, že zklamali jako rodiče, že nebyli schopní u svého vzdorovitého 
dítěte ustát své „ne“, že nechali své dítě zvítězit nad sebou nebo že neodhadli 
správnou  míru  stanovených  hranic  a  jednali  příliš  liberálně,  nebo  naopak 
prosazovali nevhodnou tvrdou linii výchovy.

   Možná se zklamaní rodiče někdy nechali dohnat k použití hrubé síly, nebo 
se rozhodli vyhledat odbornou pomoc, nebo dospěli k přesvědčení, že se s tím 
prostě nedá nic dělat, a prostě to vzdali...

   Touto prací chci pomoci zoufalému a zklamanému rodiči pochopit, co kdy 
udělal špatně, jak se dají napravit napáchané chyby a jak připravit své dítě na 
budoucnost. A mladým rodičům pomoci vyvarovat se chyb a ušetřit si spoustu 
nervů a slz.  A aby rodiče pochopili,  že budoucnost dítěte  se tvoří  teď a že 
vzorce chování, které si dítě osvojí už v prvních letech svého života, budou 
určovat a ovlivňovat i jeho další život a chování. Proto jsem zvolila období 
dítěte od 2 do 6 let.

   Dítě v tomto období si začíná samo sebe uvědomovat a prosazuje vlastní 
vůli  tím,  že odmítá  poslechnout  rodiče,  často má výbuchy odporu,  kdy nad 
sebou  ztrácí  vládu:  křičí,  kope,  vyvádí  a  dává  volný  průchod  negativním 
emocím.  Proto  je  toto  období  pro  rodiče  velmi  náročné,  a  je  zapotřebí  už 
v tomto  věku  dítěte  pomáhat  mu  uvědomovat  si  tyto  špatné  vlastnosti  a 
pracovat s nimi. Také je nutné z jedné strany stanovit hranice a na druhé straně 
pomáhat dítěti najít autonomii.

   Někteří  rodiče nevědí,  jakým způsobem by měli  svému dítěti  vymezit 
hranice.  Proto  jednají  buď  příliš  liberálně  a  vzdoru  svého  dítěte  nevhodně 
ustupují, nebo si naopak vynucují si poslušnost dítěte násilím. 

1 LEMAN, K.: Do pátku bude vaše dítě jiné, Návrat domů, Praha 2010, s.17



   Dnešní rodiče nejednají jako rodiče, protože jim jde o to, aby byli svému 
dítěti dobrými kamarády, aby nezranili jeho duši, aby dítě bylo šťastné… Až 
nakonec  selžou  v roli  rodiče.  Umetají  svému  dítěti  cestičku,  odstraňuji  mu 
všechny překážky, takže se dítě necítí nepříjemně, ani se o nic nemusí snažit. 
Zvyklo si, že ostatní všechno udělají za ně. Rodiče jsou pro ně jen pouhými 
sluhy, naplňujícími dětské rozmary. A místo výchovy takoví rodiče tráví více 
času varováním a připomínáním…2

   Touto prací bych chtěla pomoci rodičům stát se rozumnou autoritou pro 
své dítě a pochopit, co je v současnosti jejich největším problémem ve vztahu 
k dítěti.

A aby se rodiče začali chovat jako rodiče a naplnili dětskou potřebu vědět, 
že to, co rodič říká, míní vážně: že jednání rodiče odpovídá jeho mluvení. A že 
dítě má počítat s následkem svého jednání, který se dostaví okamžitě. Chtěla 
bych pomoct rodiči stát se, jakým chce být, a aby mohl mít dítě, po jakém 
touží.

 
  

2 LEMAN, K.: Do pátku bude vaše dítě jiné, Návrat domů, Praha 2010, s.17
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1. Rodina a její význam v životě dítěte

Ilustrovaná encyklopedie definuje rodinu takto: „společenství osob spjatých  
manželstvím či pokrevním příbuzenstvím. Malá rodina je tvořena manželským 
párem a jeho potomky, velká rodina minimálně tří generačním společenstvím  
lineárních potomku.“ 3 

Jandourek  v  Sociologickém  slovníku4 uvádí  rodinu,  jako  „formu 
dlouhodobého solidárního soužití osob spojených příbuzenstvím a zahrnující  
přinejmenším  rodiče  a  děti“,  které  mají  společné  bydlení  a  konzumovaní 
statků.

Podle  Musila5 je  rodina  je  charakterizovaná  jako  vícefunkční  sociální 
skupina, která je nukleární, v níž žijí manželé a jejich děti odděleně od rodičů 
muže  a  ženy.  Rodina  je  soustředěná  na  plnění  svých  základních  funkcí: 
biologické,  psychické  a  socializační.  Sociologický  slovník  se  vyjadřuje  o 
funkci rodiny jako o reprodukce a výchově potomstva.V čem se shoduji.

Dále  se  Jandourek  se  zmiňuje,  že  mnohé  funkce  rodiny  od  počátku 
novověku postupně přecházejí  na státní instituce,  což vede k rozvodovosti  a 
další  krizi  v rodině,  ale  nadále  rodina  zůstává  důležitým  prostředím 
socializace.6 V tom  se  zase  shoduje  s Musilem,  který  vidí  klíčový  význam 
rodiny „v procesu socializace osobnosti dítěte a pro orientaci v poznávacích 
stereotypech, důležitých pro zachování hodnot a norem, spojených se sociální  
pozicí.“7 Což  znamená,  že  rodina  během  sociálního  učení  předává  dítěti 
hodnotové vzory a vzorce chování. Podle Musila by rodinné prostředí by mělo 
rozvíjet citovou sféru života dítěte a  uspokojovat přiměřeně potřeby dítěte: to 
jsou  primární  potřeby  (vývojové  a  specifické),  biologické  a  elementární 
potřeby  (potrava,  oděv,  bydlení,  ochrana  před  nebezpečím),  vyšší  sociálně 
psychické  potřeby  (potřeby  citového  využití,  sebeuplatnění,  společenského 
kontaktu, potřeba poznávat).8 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, č. 120/76 Sb. Čl. 23 
chrání rodinu jako základní jednotku společnosti a státu, jejíž základ spočívá na 
manželství jako svobodném projevu vůle mezi mužem a ženou. 

Matoušek v knize „Rodina jako instituce a vztahová síť“ píše, že rodina se 
dá charakterizovat také blízkými citovými vazbami a společnými zájmy. A že 
odedávna existuje proto,  aby lidé mohli  náležitě  pečovat  o své děti.  Kromě 

3 Ilustrovaná encyklopedie, Encykloped. Dům, 1995
4 JANDOUREK, J.: Sociologický slovník, Portál, Praha 2001, s. 206
5 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 4
6 JANDOUREK, J.: Sociologický slovník, Portál, Praha 2001, s. 206
7 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 4
8 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 6



toho,  že  je  rodina  biologicky  významná  pro  udržení  lidstva,  je  základní 
jednotkou každé lidské společnosti. Rodina pomáhá člověku zařadit se do jeho 
kultury  a  společnosti.  A taky  je  prvním a  závazným modelem společnosti, 
s jakým se dítě setkává. Rodina dítě orientuje na určité hodnoty, vystavuje ho 
určitým konfliktům, poskytuje mu určitý typ podpory a hlavně předává sociální 
dovednosti, bez kterých se dítě v dospělosti neobejde.9 

Musil zmiňuje, že život v rodině je sociologickým modelem dané kultury, 
přičemž vztahy v rodině vyjadřují  „zvláštnosti  dané kultury,  morálky,  doby,  
tradice a rasy“.10 

 Aby rodina mohla dobře fungovat, musí být jasně stanovené hranice mezi 
všemi členy rodiny. K tomu také patří tradice a pravidla, co se má a co se nemá 
dělat v rámci rodiny. Vzhledem k tomu, že každý z manželů pochází z jiného 
prostředí,  přináší  do vlastní  rodiny zvyky a tradice  z původní  rodiny.  Proto 
tvorba společného domácího řádu probíhá během prvních několika let.
   Nejvýznamnějším znakem rodiny, který ji odlišuje od jiných společností, je, 
že její členové spolu prožívají nejzákladnější a nejintimnější životní události a 
nesou úděl všech členů rodiny navzájem: životní úspěchy i nezdary, štěstí a 
neštěstí,  pocty  i  hanba jsou  všem společným údělem,  kterému se nemohou 
vyhnout, i kdyby chtěli.11

  
Funkce rodiny:

Chudý  v  knize  Hledání  kořenů  výchovy  v současné  společnosti.  Koncepce,  
úvahy, názory a dilemata uvádí funkce rodiny jako: 

- Formativní –  kdy je  dítě  formováno bez výchovného cíle,  například 
nevědomé  chování  rodičů,  media,  která  na  člověka  působí,  aniž  by 
chtěla vychovávat, ale i přesto se osobnost formuje v citové i rozumové 
oblasti.

- Socializační  –  zprostředkovává  a  předává  hodnoty,  normy,  ideje, 
chování,  tradice,  umožňující  existenci  ve  společnosti  (rodina,  škola, 
atd.)

- Humanizační, jedná se o tendence a postoje, směřující k dobrovolnému 
jednání  podle  morálky,  odpovědnosti  sám  za  sebe  a  za  své  okolí, 
respektu a prosazování lidských práv, při kterém si člověk buduje vztah 
k sobě samému, k ostatním lidem a k prostředí.12 

9 MATOUŠEK, O.:  Rodina jako instituce a vztahová siť, Sociologické nakladatelství, Praha 

1997,s. 8-10
10 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 3.
11 ŠOLTÉSZ,Š.: Kristus a rodina, Kalich , Praha 1970
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 Podle Heluse v knize „Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a  
úkol pro učitele a rodiče“, lze funkční rodinu charakterizovat deseti znaky:13 

1) Rodina uspokojuje základní  primární potřeby dítěte v raných stádiích 
jeho života.  Jde o biopsychické potřeby (jídlo, pití,  pohyb..), potřebu 
bezpečí,  pravidelního  životního  rytmu,  lásky,  přiměřeného  množství 
podnětů.

2) Rodina uspokojuje potřebu organické přináležitosti dítěte: je to potřeba 
domova, potřeba mít svého člověka (matku, otce) a identifikace s ním. 
Dítě  potřebuje  vědět,  že  patří  do  láskyplných  a  spolehlivých 
mezilidských vztahů.

3) Rodina  poskytuje  dítěti  prostor  pro  jeho  aktivní  projev,  činnou 
seberealizaci  a  součinnost  s druhými.  Prožitek  –  já  jsem  a  jednám, 
umím, dovedu, zvládám.

4) Rodina uvádí dítě do vztahu k věcem. Podle určitých pravidel  je má 
používat, chránit a udržovat v pořádku. Prožitek – já mám, my máme.

5) Pomocí  vzoru  matky,  otce,  babičky,  dědečka,  zkušeností  se 
sourozencem, rodina určuje prožitek identity chlapec / dívka

6) Skrze rodinné členy se dítě učí vidět v druhém člověku osobnost a samo 
touží osobností být.

7) Rodina  v dítěti  zakládá,  upevňuje  a  dále  rozvíjí  vědomí  povinnosti, 
zodpovědnosti,  ohleduplnosti,  a  úcty  jako  něčeho  samozřejmého,  co 
patří neoddělitelně k životu.

8) Rodina otevírá dítěti příležitost k chápání mezigeneračních vztahů lidí 
různého věku, založení, postavení – uplatnění širší rodiny.

9) Rodina  prostřednictvím  svých  příbuzných  a  přátel  navozuje  v dítěti 
představu o širším okolí, společnosti, světě.

12 CHUDÝ, Š.: Hledání kořenu výchovy v současné společnosti. Koncepce, úvahy, názory a 

dilemata, 1. vydání Brno, Paido 2006
13 HELUS, Z.: Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol 

 pro učitele i rodiče, Portál, Praha 2004, s. 7-9



10) Rodina je všem svým členům útočištěm v bezradnosti, kde se mohou 
svěřit, požádat o vyslechnutí, radu, pomoc.14

 
Toto všechno by měla každá rodina naplňovat, ale nesplňuje. Přitom o naplnění 
tohoto ideálu bychom se měli snažit. 
    Funkce rodiny podle Zdeňka Heluse, se dá doplnit funkcemi, které zmiňuje 
Rudolf  Kohoutek ve své knize  Vývoj  a  výchova dítěte  v rodině15,  že  rodina 
působí na své členy podle potřeby:

- restruktivně – omezuje určité tendence
- direktivně – usměrňuje své členy určitými pokyny
- protektivně – chrání zájmy a normy rodiny 
- predikativně –  díky normám v rodině se dá předvídat,  jak se člověk 

v určité situaci zachová16 

1.1. Výchova v rodině

  Bůh nám svěřuje děti  spolu se zodpovědností,  abychom je vedli  po cestě, 
která  vede  ke  křesťanské  zralosti  i  připravenosti  na  život  v tomto  složitém 
světě. Zázemí, které v rodině svému dítěti vytvoříme, je velmi důležité. Bez něj 
by asi nepřežilo. Domov může dítěti buď velmi uškodit, nebo se pro ně stát 
velkým  požehnáním.  Vliv  poměrů  v rodině  je  pro  výchovu  dítěte  velmi 
důležitý.

Rodina,  ve  které  se  hodně kritizuje  a  je  neláskyplná,  a  také  kde  je  dítě 
vydáno posměchu a ponižování, učí dítě odsuzovat druhé, prát se s nimi nebo 
zápasit, nebo se dítě začíná stydět a uzavírat se do sebe a ztrácí sebedůvěru. 
Naopak  rodina,  kde  dítě  je  obklopeno  tolerancí,  je  chváleno,  je  obklopené 
pocitem  bezpečí  a  přátelskou  atmosférou  a  je  bezvýhradně  akceptováno  a 
milováno,  a  s  dítětem  se  jedná  čestně  -  učí  dítě  trpělivosti,  spravedlnosti, 
důvěře,  laskavosti,  dítě  získává sebedůvěru a je  schopno prožívat  láskyplné 
vztahy a lásku. 

Severe  v knize  „Co  dělat,  aby  se  vaše  děti  správně  chovaly“,  srovnává 
rodinné ovzduší příjemné a nepříjemné:17 

   Příjemné ovzduší    Nepříjemné ovzduší

14 HELUS, Z.: Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče, 

Portál, Praha 2004, s. 7-9
15 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 5
16 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 5
17 SEVERE,S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 75
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     Vřelé     Uzavřené
      Milující     Rezervované
      Blízkost      Odstup
      Předvídatelné      Nepředvídatelné
      Vzájemná podpora      Strach
      Pochopení      Zranění
      Povzbuzení      Kritika 
      Otevřená komunikace      Nedostatek komunikace
 Svobodně projevované pocity      Potlačování citů
      Přijetí      Odmítnutí
      Zájem      Sobectví
      Úcta      Nepřátelství
      Spolupráce      Napětí
   Kvalitně strávený čas        Hněv
      Humor      Zmatek
      Zábava      Smutek
    Vysoké sebehodnocení  Špatné vyrovnávání se s životem
      Síla

 
Nejen rodiče mění své dítě, ale i dítě „ vychovává“ své rodiče. Proto lze 

výchovu  definovat  jako  proces  vzájemného  působení  (interakce)  toho,  kdo 
něčemu učí a toho, kdo se tím sám učí.18 V každé fázi rodinného života jsou na 
rodiče kladené různé nároky, výzvy a problémy, které musí pohotově řešit. Což 
vede k proměně nejen věcí vnějších, ale mění i samotnou osobnost rodiče. 

Dle  Výkladového  slovníku:  lidské  zdroje,  výchova  je:  „záměrná,  
cílevědomá soustava činností, proces zaměřený k relativně trvalému utváření  
osobnosti  člověka ( formování jeho základních osobnostních znaků: názorů,  
přesvědčení,  postojů,  citů),  utváření  podmínek  umožňujících  rozvoj  a  
stimulujících snahu člověka stát se integrovanou a socializovanou osobností,  
vytvořit člověka jako sociální bytost. Utváření charakteru osobnosti působením  
na  city  a  vůli.  Proces  cílevědomého  utváření  vztahu  člověka  ke  světu  
(k přírodě, civilizaci, kultuře, sociálnímu prostředí). Ideálem výchovy je takové  
formování  osobnosti,  kdy  se  slučuje  svoboda  jedince  s mravním  řádem 
společnosti (lidstva).“19 

18 LANGMEIER, J.: Krejčířová, D.: Vývojová psychologie, Grada Publishing, Praha 1998, 

s. 248
19 PALÁN, Z.:Výkladový slovník: Lidské zdroje, Academia, Praha 2002, s. 229



Druhy výchovných stylů:

   Možný se v knize Sociologie rodiny20 zmiňuje o třech stylech výchovy: 
- Liberální  styl – ponechání  co největší  volnosti  dítěti  bez omezování 

jeho aktivity
- Demokratický styl – pokládá za nejdůležitější respektování dítěte jako 

samostatné osobnosti s právem o sobě poměrně svobodně rozhodovat 
vzhledem k věku a následkům jednání.  Dítě musí současně poznávat 
svou odpovědnost vůči druhým lidem v rodině i mimo ni. Rodiče jsou 
jako  přátelé,  nebo  partneři.  Důraz  se  klade  na  dosažení  společně 
přijatelného řešení konfliktů a na význam společného rozhovoru. 

   -  Autoritativní styl – bezpodmínečná poslušnost a podřízenost dítěte 
      autoritě, uposlechnutí všech příkazů a zákazů dospělé autority bez 

   výjimky a dlouhých diskusí.21

   Autoritativní  styl  patři  k emočně  karenčnímu typu  výchovy,  který  vede 
k nežádoucímu  citovému  strádání  dítěte.  A  podle  Kopřivy  a  kol.  v knize 
Respektovat a být respektován, má mocenský přístup a různý stupeň tvrdosti22 

Kohoutek  v  knize  Vývoj  a  výchova  dítěte  v rodině  uvádí,  že  k emočně 
karenčnímu typu výchovy patří i: - represivní výchova (výchova tvrdými tresty, 
což vede k vnější, adaptivní ukázněnosti. Při této výchově rodiče pouze dávají 
dítěti instrukce, co má dělat, nebo dítě trestají); - výchova preferující jiné dítě 
(vyvolává  žárlivost  mezi  sourozenci);  -  výchova  hostilní (je  to  nepřátelské 
chování vůči dítěti /u rozvedených rodičů/, které rodiči, vychovávajícímu dítě, 
připomíná druhého exmanžela).23 
   V současné  době  se  hodně diskutuje  o  emoční  deprivaci  a  subdeprivaci 
dítěte,  což  znamená  stav  citového  strádání  nebo  chronicky  neuspokojenou 
potřebu citového vyžití, kterou právě způsobují všechny emočně karenční typy 
výchovy.  Takové  děti  mají  nepřiměřeně  malé  sebevědomí  a  sebedůvěru. 
Naproti tomu je zvýšená potřeba sebeuplatnění u dětí rodičů, kteří používají 
liberální styl výchovy.24

   Je třeba, aby rodiče dávali dětem kladný společenský vzor a uspokojovaly 
potřeby sebeuplatnění dítěte a měli individuální, oboustranný a hluboký citový 
kontakt s dítětem.

20 MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny, SLON, Praha 2002
21 MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny, SLON, Praha 2002
22 KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D., KOPŘIVOVÁ, T.: Respektovat a být  
respektován, Spirála, Kroměříž 2008, s. 11 
23 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 6-7
24 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 6-7
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1.2. Biblická teologie výchovy

Klasickým oddílem o výchově dětí je Dt 6, 4-9:
„Slyš  Izraeli,  Hospodin  je  náš  Bůh,  Hospodin  jediný.  Budeš  milovat  

Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou  
sílou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat  
svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš  
cestou, když budeš uléhat, nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a  
budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého  
domu a na své brány.“

Výchovu ve  Starém zákoně v prvních letech života dítěte měla na starosti 
matka.  Dívky zůstaly pod vedením matky až do své svatby,  ale  chlapci  po 
dovršení šestého roku života přešli pod vedení otce. Hlavním úkolem výchovy 
dětí  byla  úcta  k  Bohu  a  rodičům a  znalost  Božího  zákona.  Znalost  Písma 
nebyla  jen  výsadou  bohatých  vrstev  obyvatelstva.  Vyučování  probíhalo 
v rodině a hlavně ústně. Kromě toho měl otec povinnost dát synům základní 
praktické a řemeslné vědomosti. A protože židovství se dědilo po matce, dcery 
byly  ceněné  jako  potenciální  matky.25 Úloha  matek  byla  prakticko-etická. 
Matky měly na starosti vést své děti k úctě vůči starším lidem a vštěpovat svým 
dětem nábožensko-etické požadavky na chování mezi lidmi.( Ex 10,2; Dt 4,6; 
6,7.20-25; Ex 20,12 atd.) (53, 13)

V Judaismu pojem rodina měl  širší  kontext,  byl  to  celý klan,  pospolitost 
příbuzných lidi,  zahrnující  všechny bratrance a strýce s rodinami,  prarodiče. 
Proto postavení rodiny v Izraeli bylo velmi významné a jedinečné. Ve Starém 
zákoně  rodina  nebyla  jen  společenskou  a  politickou  jednotkou,  ale  také 
místem, kde se děti vzdělávaly nábožensky. Náboženská výchova v rodinách 
měla  probíhat  rozhovorem mezi  rodiči  a  dětmi,  osobním příkladem rodičů, 
napodobováním a náboženskými slavnostmi, jako Hod Beránka, Pesach a atd., 
které  se  slavily  v rodině.  Zde,  v rodině,  děti  měly  pochopit  a  prožít  Boží 
spasení a také slyšet o Božích činech spásy, slitování a milosrdenství,  které 
rodiče sami na sobě prožívali a které obsahovala náboženská tradice Izraele. 
Děti  se  dozvídaly  také  i  o  významu  kultických  jednání  v bohoslužebných 
shromážděních.(Ex, 12, 26; 13, 14)26 

Výchova dětí v Izraeli zahrnovala také i osobní příklad víry a lásky rodičů 
ke svým dětem, tedy rodiče měli s dětmi jednat tak, jak sami na sobě poznávali 
Boží  jednání.  Ale  naproti  tomu,  Starý  zákon  zahrnuje  také  i  kárání, 

25 DUKA, D., Úvod do Písma svatého Starého zákona, Československá provincie Řádu bratří 
kazatelů, Praha 1992, s. 106
26 LIGUŠ, J.: Náboženská výchova a výuka, Brno 2005, s.12-13



napomínání a tělesné tresty. Na více místech se Bible se zmiňuje o tom, že 
nejen dospělí, ale i děti jsou porušeny hříchem. V knize Přísloví se mnohokrát 
zdůrazňuje tělesný trest jako součást výchovy ( Př 23,13; 22,15; 29,15 atd.) 
Pokud se  fyzické  trestání  a  pokárání  oddělí  od  lásky,  citu  a  milosrdenství, 
výchova se stane jen bezcitnou manipulací dětí.27 

Nejvyšší autoritou byl v každé rodině otec. Ve Starém zákoně Boží vztah 
k člověku slouží obrazně jako vztah otec – syn. „Uznej tedy ve svém srdci, že  
tě Hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna.“ (Dt 8,5) 
Je vidět na vztahu Hospodina k izraelskému lidu, jak jedná Bůh jako Otec se 
svými dětmi. Bůh od svých dětí vyžaduje  lásku (Dt 6), poslušnost  (Dt 7, 12-
26), vděčnost  (Dt 8),  důvěru a pokoru (Dt 9-10,11). A také dává izraelskému 
národu  desatero  přikázání,  jako  životní  směrnice,  pravidla  a  hranice,  podle 
kterých  se  mají  žit  a  vychovávat  své  děti.  V Leviticu  je  jasně  uvedené 
konkrétní tresty za konkrétní hříchy (Lev. 24, 15-23; 26, 14-36). Tedy tresty a 
kárání jsou druhá stránka Boží lásky ke svým dětem.28 
  
V Novém  zákoně Apoštol  Pavel  připomíná  rodičům  Ef  6,1-4:  „  Děti,  
poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. „Cti otce svého  
i matku svou“ je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: „aby se ti dobře  
vedlo a abys byl dlouho živ na zemi“. Otcové, nedrážděte své dětí ke vzdoru,  
ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána“

Objasňuje, že výchova má dvě složky: 
- rodiče mají své děti vychovávat v kázni a Božích napomenutích, a to 

tak, aby je nedráždili.
- dětem se naopak připomíná poslušnost  a  úcta  vůči  rodičům, protože 

Bůh to pokládá za správné.
Rodiče mají správně a láskyplně vest své děti a být jim příkladem, děti zase 

mají být poslušné a mít k rodičům respekt.29 
Pod Boží autoritou a péčí je vztah rodičů a dětí v Novém zákoně odvozený 

z Božího jednání s člověkem v Kristu. 

   Existují  případy,  kdy  děti  i  přes  veškerou  snahu  a  výchovu  rodiče 
neposlouchaly  a  nerespektovaly  je.  V takové  situaci  si  Bůh nepřeje,  aby se 
rodiče trápili z pocitů viny z okolností, které se vymykají jejich kontrole.30

27 LIGUŠ, J.: Náboženská výchova a výuka, Brno 2005, s. 12-13
28 Bible, Český ekumenický překlad, Česká biblická společnost 1998
29 Křesťanská rodina: Jak vést své dítě k Bohu, BEE International, BIBLOS, Třinec IX, 1997, s. 

33
30 Křesťanská rodina: Jak vést své dítě k Bohu, BEE International, BIBLOS, Třinec IX, 1997, s. 

34
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Kdo nese vinu za hříšné chování dospělých dětí, odpovídá ve SZ oddíl Ez 
18,3 - 4: „…výrok Panovníka Hospodina,…. Hle, mně patří všechny duše,  
jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší“ 

A oddíl Ez 18, 20 uzavírá: 
„Duše , která hřeší, ta umře, syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec  

nebude pykat  za nepravost synovu,  spravedlnost  zůstane na spravedlivém a  
zvůle zůstane na svévolníkovi.“

Tato  slova  jasně  ukazují,  že  každý člověk je  zodpovědný za  své  vlastní 
chování.

Vychovávat znamená učit: 

 Podle Starého zákona hebrejský výraz, který je v Př. 22,6:
„ Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“
přeložen jako „zasvětit“, je chanak, avšak odborníci považují za vhodnější 
slovesa „začít, uvést, zahájit“. To znamená, že by rodiče měli své dítě 
správně nasměrovat.31

Jak dlouho výchova trvá? Hebrejský výraz pro dítě má širší význam – jak 
pro novorozeně (1 S 4, 20-21 a 1, 22-23), tak zralého jedince (Josef v Gn 37,2). 
V Př 22,6 Šalomoun má na mysli zodpovědnost za výchovu, která dítě provází 
až do dospělosti, až jedinec založí rodinu a převezme za ni zodpovědnost. Pak 
už se rodičovská výchova se omezuje na poradenství, nabádáním a kárání:

V Novém  zákoně se  Bůh  zjevuje  v konkrétní  osobě  –  Ježíše  Krista 
z Nazaretu. Ježíš často mluví v podobenstvích a rodinu užívá jako příklad pro 
výklad a vysvětlení Božího slova o království. O Bohu mluví jako o Otci, o 
věřících - jako o synech a dcerách, a Boží lásku přirovnává k rodičovské lásce. 
Novozákonní  prvotní  křesťanská  církev  podle  historických  pramenů 
nevěnovala  příliš  velkou  pozornost  výchově  dětí,  protože  silně  očekávala 
Kristův  druhý  příchod,  a  také  se  věnovala  misijnímu  poslání  mezi  Židy  a 
pohany. V každém případě, se o výchovu dítěte se starali rodiče, kteří se snažili 
za každou cenu přivést své děti ke Kristu 

 Podle  Řecko  –  Českého  slovníku32 sloveso  „paideúein“  se  překládá 
činnostmi: „vést“, „vychovávat“, „poučovat“, „vyučovat“ (Sk 7,22) a „cvičit“, 
vůbec neznamená „tělesně trestat“ (Luk. 23,16.22). Podstatné jméno příbuzné 
se  slovesem je  „  paidagogós“  (vychovatel,  učitel,  opatrovník,  průvodce)  a 
„paideia“  (výchova,  vyučování,  výcvik,  vzdělání).  To  všechno  ukazuje  na 

31 Křesťanská rodina: Jak vést své dítě k Bohu, BEE International, BIBLOS, Třinec IX, 1997, s. 

28
32 PRACH, V.: Řecko-Český slovník, Vyšehrad, Praha 1998, S.384



výchovu jako proces, který obsahuje:  vzdělávání, vedení a ovlivňování; tady 
jde o rodičovskou výchovu dětí.33 Další řecké slovo „ektrefein“ (Ef 6,4), což 
znamená  „živit“, je  v Novém  zákoně  třikrát,  jak  tvrdí  Liguš  v knize 
„Náboženská výchova a výuka“; jednou – ve vztahu Boží výchovy Izraele, a 
dvakrát – v souvislosti jednání otců, aby nedávali průchodu hněvu vůči dětem. 
Ale smysl tohoto slova se dá chápat, že otec má vést své děti k poznání Boha, a 
bez hněvu je vychovávat a napomínat.
V Ef 6,4 Bůh varuje otce před zneužíváním jejich autority ve výchově. Třetí 
řecké  slovo,  které  se  vztahuje  k výchově,  je  „nouthetein“,  což  znamená 
„vychovávat napomínáním“ (Ř 15,15). Toto slovo má dva aspekty výchovy: 
první je – napomínání jako součást výchovy, druhý – povzbuzování dětí.34

 
Shrnuti výchovy podle Starého zákona: 
rodičovská výchova dětí se uskutečňovala35 hlubokou láskou rodičů k dětem

- příkladným bohabojným životem a náboženskou tradici Izraele
- ústním svědectvím rodičů dětem o Božích činech spasení
- rozhovory s dětmi
- tělesnými tresty

Shrnutí výchovy podle Nového zákona: 
rodičovská výchova se uskutečňovala:

- všestranným poučováním a stalým povzbuzováním dětí
- někdy i napomínáním a vždycky dobrým příkladem života
- rodičům nesmí chybět poznání, že za své dětí zodpovídají Bohu
- rodiče mají milovat své děti jako sami sebe
- tělesnými tresty bez projevu negativních emocí rodičů jen tehdy, kdy 

děti prožívají intenzivně lásku svých rodičů 
- při náboženské výchově dítě bude přijímat Boží slovo jen tehdy, kdy je 

svými rodiči milováno, povzbuzováno a potěšováno36 
Což  znamená,  že  jak  ve  Starém,  tak  i  v Novém  zákoně  rodiče  měli 

především  své  děti  milovat,  povzbuzovat,  poučovat  i  napomínat 
prostřednictvím rozhovorů a dobrým příkladem života, s vědomím, že jsou za 
děti zodpovědní před Bohem. Co se týká tělesných trestů, rodič by měl trestat 
bez negativních emocí v lásce k dítěti. Což všechno platí i pro současné rodiče.

33 LIGUŠ, J.: Náboženská výchova a výuka, Brno 2005, s. 16-17
34 LIGUŠ, J.: Náboženská výchova a výuka, Brno 2005, s. 16-17
35 LIGUŠ, J.: Náboženská výchova a výuka, Brno 2005, s. 13
36 LIGUŠ, J.: Náboženská výchova a výuka, Brno 2005, s. 19
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1.3. Pět základních duševních potřeb dítěte

Můžeme všechny děti vychovávat stejným způsobem? Jeden styl výchovy 
nemusí fungovat u všech dětí, ale měli bychom při vedení dítěte vzít v úvahu 
jeho osobnost, charakteristické rysy a vlastnosti. To znamená, že rodiče můžou 
použít takový styl výchovy, aby odpovídal osobnosti dítěte. Proto je důležité, 
aby rodiče věděli, jak se jejich dítě vyvíjí, jaké má základní potřeby, proč se 
v období 2 let projevuje jeho odpor, negativizmus. To všechno může vysvětlit 
vývojová psychologie. 

Matějček  ve  své  knize  „Prvních  6  let  ve  výchově  dítěte“  uvádí  pět 
základních potřeb dítěte:37 
1. Dost  podnětů –  potřeba přiměřené stimulace,  to  znamená  přívodu 

podnětů z vnějšího světa, které by měly přicházet v určitém množství 
a kvalitě. Matějček to vysvětluje tím, že jinak organizmus dítěte bude 
buď ochuzen o podněty, anebo se proti přílišnému zahlcení podněty 
se  brání  tím,  že  přestane  vnímat,  nebo  se  uchyluje  k jinému 
(neurotickému) obrannému postoji. Podněty by také měly být i dost 
proměnlivé, aby si na ně organismus dítěte „nezvykl“, protože jejich 
účinnost by se ztratila.

2. Smysluplný svět – je potřeba určitého řádu ve věcech a vztazích. To je 
základní podmínka, aby z podnětů, které se přivádějí do mozku dítěte, 
mohly  vznikat  poznatky  a  zkušenosti,  aby  se  dítě  mohlo  něčemu 
naučit…

3. Životní jistota – s touto jistotou dítě už může mít schopnost poznávat 
okolní  svět  -  v 10.  či  11.  měsíci  dítě  začne  zkoumat  svůj  životní 
prostor. Tuto jistotu dávají dítěti „jeho lidé“- rodina. To se pozná tím, 
že dítě bude v 7. či 8. měsíci protestovat, když mu nebudou věnovat 
dost  pozornosti.  Nebo  když  dítě  bude  odmítat  cizí  návštěvníky  a 
hledat u rodičů ochranu. 

4. Pozitivní identita – identita vlastního „já“. To znamená, že dítě už má 
„svou vůli“, že něco chce a něco nechce. Samo dítě už poznává, že na 
„své lidi“  může  spoléhat,  že  k nim patří,  že  má pro  ně  význam a 
hodnotu. Čím dál více si bude uvědomovat své „já“ a podle chování 
rodičů  k  dítěti,  bude  jeho  sebevědomí  a  sebedůvěra  silnější  nebo 
slabší, pevnější nebo povrchní. Ve věku kolem dvou let přijímá dítě 
rodinnou identitu.

37 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 28-30



5. Otevřená budoucnost – to  je  „lidská“  potřeba (existenciální),  je  to 
životní  perspektiva,  naděje,  to  „táhne“  život  dopředu.  Naopak, 
zavřená budoucnost – to je zoufalství, útlum, nicota. Děti budoucnost 
objeví až kolem 11 či 12 let.38 

Vágnerová  ve  své  knize  „Vývojová  psychologie“39 uvádí,  že  duševní  a 
psychický vývoj dítěte probíhá ve třech hlavních oblastech:

- Biosociální vývoj – to je tělesný vývoj a změny s ním spojené, také i jej 
ovlivňující faktory. 

- Kognitivní vývoj – všechny psychické procesy, podílející se na lidském 
poznávání

- Psychosociální vývoj – proměny způsobu prožívání, osobnostních
charakteristik a mezilidských vztahů (vliv sociokulturních faktorů)

Vývoj  lidského  jedince,  podle  Vágnerové,  je  během  celého  života 
ovlivňován vzájemnou interakcí,  jak  dědičnou dispozicí s  podněty prostředí,  
tak i zrání s učením. Přitom zrání je podmínka připravenosti k učení a rozvoji 
různých psychických vlastností. Zrání je nevratné, ale výsledky učení se dají 
ovlivňovat novými zkušenostmi. “40 

    Psychický vývoj podle Vágnerové dá se charakterizovat jako:
 -  proces  navazujících  se  na  sebe  vývojových  fází;  -  celistvý  proces, 

zahrnující tělesnou a psychickou složku, které jsou mezi sebou v interakci; - 
proměnlivý proces, který nebývá plynulý a rovnoměrný, ve kterém jsou fáze 
latence  a  vývojových  skoků  s rychlým  a  pomalejším  tempem  vývoje  a 
obdobím stabilizace; - vývoj každého jedince probíhá určitým tempem.41

V další  kapitole  jsem  uvedla  vývoj  osobnosti  dítěte  podle  vývojových 
období, jak to popisuje Langmaier a Krejčířová, ale tato období, neboli fáze 
jsou jen obecné, protože každé dítě má svůj specifický vývoj. Každé období má 
svoje typické charakteristické změny, ale některé děti mají pomalejší vývoj, a 
některé  děti  mají  zrychlený vývoj.  Což není  signálem špatného vývoje,  ale 
známkou  toho,  že  vývoj  osobností,  podle  Vágnerové42,  je  ovlivňován 
vzájemnou  interakcí  jak  dědičné  dispozice  s  podněty  prostředí,  tak  i  zrání 
s učením. 

38 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 28-30
39 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000, s. 
15
40VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000,s. 16
41 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000,s. 
21-22
42 VÁGNEROVÁ, M.:  Vývojová psychologie.  Dětství, dospělost, stáří,  Portál,  Praha 2000, 
s.16
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1.4. Vývoj osobnosti ve vztahu k výchově a učení

 (podle  publikací  Vývojová  psychologie Josefa  Langmeiera  a  Dany 
Krejčířové)43 
První tři období jsou popsané jen letmo, protože jsou mimo rámec zvoleného 
tématu. 

1) Prenatální období (období od početí do narození dítěte, běžně trvá asi 
280dni):                                            

Během tohoto období je plod velmi brzy připravován pro činnosti,  které 
budou nutné  pro jeho přežití  po narození.  Už v tomto období  jsou  počátky 
vnitřního  prožívání.  Z toho  vyplývá:  a)  dobrý  psychický  stav  matky  je 
významný pro základy psychiky dítěte, b) jak se dítě se připravuje na svět, tak i 
rodiče se připravují na dítě po narození.44

2) Novorozenecké období (přibližně 1 měsíc života dítěte po narození) -
je  období  adaptace,  kdy  se  dítě  přizpůsobuje  všemu,  a  jeho  učení  probíhá 
v rámci sociální interakce s matkou a otcem.                                         

Rozeznávání  stavů  bdělosti  a  spánku  je  pro  správné  zacházení 
s novorozencem velmi důležité, protože na tom závisí i všechny ostatní reakce 
dítěte.

Novorozenec má vyvinuty všechny základní nepodmíněné reflexy - hledací, 
sací, polykací, vyměšovací, obranné, orientační, úchopové a polohové, a taky 
od samého počátku vidí a všechno sleduje očima a často i malým pohybem 
hlavy.45

3) Kojenecké období (trvá přibližně od 2. měsíce do 1 roku dítěte)
Mezi  2. a 3. měsícem dítě velmi plynule sleduje pohybující se předměty, 

pohyby očí a hlavy, koordinovaný pohyb směrem k předmětu dítě zvládne až 
mezi  4. a 5.  měsícem. Křik je méně častý, dítě začíná vydávat první hlásky, 
začíná se hlasitě smát.

Šestiměsíční  dítě  se  přidrží  podaných  prstů  a  přitahuje  se  do  sedu,  sedí 
vzpřímeně  s oporou,  s  pevnou hlavou.  Ve  stoji  již  vzpírá,  když  je  držíme 
v podpaží,  uchopuje  větší  předměty,  začíná  žvatlat,  vyslovovat  slabiky  a 

43LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada Publishing, Praha 1998
44 LANGMEIER,  J.,  KREJČÍŘOVÁ,  D.:  Vývojová  psychologie,  Grada  Publishing,  Praha 

1998, s. 22-24
45LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada Publishing, Praha 1998, 

s. 30-31
 



dokáže vyjádřit své pocity. Z. Matějček46 uvádí, že v tomto věku se u dítěte se 
projevuje potřeba intimity a mazlení. 

Devátý měsíc: dítě sedí pevně a vzpřímeně a nespadne, už leze a může se 
aktivně se zmocnit předmětů, chodí v ohrádce, už začíná rozumět jednoduchým 
výzvám („udělej pápá“, „paci-paci“), objevuje se i první slůvko. Individuální 
variabilita dětí v tomto věku je zde značná.

První rok života. Dítě stojí bez přidržování, ale chodí vedeno za ruku. Hraje 
si  prozkoumáváním  hraček  či  prostoru.  Předměty  rozlišuje  podle  jejich 
vlastností a zachází s různými věcmi různým způsobem. Dítě rozumí většímu 
počtu slov, ale vlastní mluvení se skládá jen z několika slůvek.47

Podle Matějčka48 jsou mezi dětmi jsou individuální rozdíly, které jsou 
už na konci prvního roku jsou ještě nápadnější.

4) Batolecí období (od 1 do 3 let věku dítěte)
Koncem prvního roku se  u dětí  objevují  první  samostatné  kroky a první 

slova, což je předpokladem dalšího postupu socializace. Už chodí vzpřímeně, 
řeč, která se rychle rozvíjí  a stává se hlavním nástrojem kontaktu s okolím, 
mají artikulovanou.

V období  kolem 15 měsíců života  dítěte  se  začíná  nová etapa  ve  vývoji 
sociálních  a  hygienických  návyků.  Dítě  začíná  přijímat  normy  svého  
sociálního prostředí. Je to vhodná doba pro učení na hrníček, pro učení čistit si 
nos, pít z hrnečku, pomáhat při krmení lžičkou atd. 

Během druhého a třetího roku dochází k větší  identifikaci  s rodinou, kdy 
dítě dospívá k představě rodiny a domova. Sem patří  i  sourozenci,  babičky, 
dědečkové  a  blízcí  přátelé.  Dítě  dokáže  zhodnotit  také  i  stupeň  a  kvalitu 
rodičovské lásky (zda je podmínečná, nepodmínečná).49 

Vědomí  vlastního  „já“,  vlastní  identity,  dostává  širší  rozměr.  Dítě  si 
uvědomuje svou odlišnost, svébytnost, určitou hodnotu, kterou má pro druhé, 
postavení  v rodinných vztazích.  Podle chování ostatních k dítěti  se utváří  se 
jeho sebejistota a sebevědomí, které se pak bude promítat do všech jeho dalších 
sociálních vztahů. 

46 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 63
47 LANGMEIER,  J.,  KREJČÍŘOVÁ,  D.:  Vývojová  psychologie,  Grada  Publishing,  Praha 

1998, s. 50-56 
48 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 79
49 DUNOVSKÝ, J. a kolektiv:  Sociální pediatrie, vybrané kapitoly, Grada Publishing 1999, 

Praha, s. 85
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Kolem druhého roku děti rády vyhledávají společnost druhých, ale jen tak, 
aby jejich  hru nerušily.  Zatím si  každé dítě  hraje  zvlášť (paralelní  hra).  Po 
třetím roce si dítě dovede hrát nejen vedle druhých dětí, ale i s nimi50 

Dítě se tedy mezi prvním a třetím rokem naučilo být samostatné a zapojilo 
se do společnosti. Teď si dítě uvědomuje, že může věci uchopit, zahodit, uhodit 
do nich, stáhnout zpět, někomu něco dát nebo si vzít, přijít k němu, nebo od 
něho utéci.  Ale také si uvědomuje,  že rodič může zasáhnout a překazit  tuto 
touhu po pohybu, hře nebo vlastnictví, což vede k občasným reakcím násilného 
vymáhání  („já  chci“),  nebo odmítání.  Celé období  je  označováno jako  fáze 
vzdoru nebo  fáze  negativizmu.  Negativizmus  i  snaha  o  stále  větší 
samostatnost  dítěte  ukazují,  že  si  dítě  již  uvědomuje  sebe  sama  jako 
autonomního  jedince.  Mahlerová  do  této  doby  vkládá  pojem  „zrození  
psychologického já“.51

Zdeněk Matějček  v knize  „Prvních  6 let  ve výchově dítěte“52 zdůrazňuje 
velkou roli otce ve výchově dítěte v raném dětství. Už v minulém století došlo 
k větším změnám ve funkci otce v rodině, a to směrem k intimitě rodinného 
života, a také tam, kde se otec zajímá a pečuje o dítě, nedochází během neshod 
mezi manžely tak často k rozvodům. Což znamená, podle Matějčka, že „dítě  
může být a má být sbližujícím činitelem v manželství.“ Podle Matějčka, rodiče 
jsou  pro  dítě  něco  jako  „biologické  zrcadlo“,  ve  kterém se  dítě  může  učit 
emocím,  proto klade důraz na to,  že všechno, co dítě  dělá,  dělá  pro radost 
rodičům, což je vzácný princip učení.53 

Vágnerová v knize „Vývojová psychologie“ zmiňuje o roli otce, že „Vztah 
s otcem se může stát  alternativním zdrojem jistoty  a bezpečí,  ale  i  zdrojem  
stimulace“ v případě, že by dítě mělo špatné zkušenosti a neuspokojivý vztah 
s matkou.54

V každém  období  rychlého  vývoje  jsou  mezi  dětmi  velké  individuální 
rozdíly. To platí i pro batolecí období. Tady je vidět, jak některé dětí mluví 
pěkně, jiné sotva začínají říkat první slova. Matějček to vysvětluje vývojovým 
opožděním, které se časem vyrovná. Častěji se to týká chlapců než děvčat. Ale 
stejně některé dovednosti chlapci zvládnou lépe než děvčata a naopak. Ale ne 

50 DUNOVSKÝ, J. a kolektiv:  Sociální pediatrie, vybrané kapitoly, Grada Publishing 1999, 

Praha, s. 86
51 LANGMEIER,  J.,  KREJČÍŘOVÁ,  D.:  Vývojová  psychologie,  Grada  Publishing,  Praha 

1998, s. 85 
52 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 39-40
53 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 39-40 
54 VÁGNEROVÁ, M.:  Vývojová psychologie.  Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000, s. 
98



všechny děti musí umět všechno ve stejnou dobu. Vysvětlení je v rozdílném 
vyspívání jednotlivých částí kůry mozkové u chlapců a dívek.55 

Na konci druhého roku dítěte jsou položené základy dětské identity, což je 
celoživotní záležitost. Je na rodičích, jaký dají identitě dítěte základ, protože 
z toho základu bude růst celá osobnost dítěte. Identita podle Matějčka zahrnuje 
v sobě pojmy jako naše jméno, národnost, státní příslušnost, mateřský jazyk, 
rodinný původ, naše životní historie, ale taky i co jsem a co znamenám pro 
ostatní.56 

5) Předškolní období (3-6 let) 
Termín „předškolní“ naznačuje, že jde o dobu před školou – je to příprava 

na  významné  věci  v budoucnosti,  na  velkou  vývojovou  epochu,  kdy  dítě 
vstupuje do školy a škola vstupuje do života celé rodiny.57

Vágnerová  uvádí,  že  charakteristické  znaky  tohoto  věku  jsou  postupné 
uvolňování vázanosti na rodinu a rozvoj aktivity, která už není samoúčelná, ale 
dá se ji uplatňovat v různých aktivitách a růžných skupinách.58

Po třetím roce života dítě vstupuje do společnosti svých vrstevníků. Jinak 
bez dětské společnosti v předškolním věku je dítě vystaveno riziku ochuzení 
v oblasti  vývojově specifických socializačních podnětů, a tím i riziku narušení 
harmonického sociálního vývoje.59 

V tomto  věku  dochází  k formování  mnohých  společensky významných 
postojů:  součinnost  ve  hře,  začínající  spolupráce  a  vztahy  přátelství  mezi 
dětmi, soucit, solidarita. Také se dítě učí společenským strategiím: jak navázat 
kontakt a jak jej přerušit, jak získat přijetí do hry, jak uplatnit své dovednosti a 
své názory, jak se prosadit a jak se osvědčit v soutěži s ostatními atd. Zároveň 
se  učí  poznávat  povahové  vlastnosti  druhých  dětí,  hodnotit  jejich  chování, 
přizpůsobovat  jim své  chování.  Svým chováním a postoji  dítě  své  sociální  
prostředí „otiskuje“60 
  Matějček charakterizuje dítě v tomto období, že je vyspělé po všech stránkách 
–  tělesné,  pohybové,  intelektově,  citově  i  společensky.  Že  je  aktivní  a  že 

55 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 101
56 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 
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57 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 138- 139
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„přijímá  kulturní  nároky  své  společnosti“,  lehce  si  osvojuje  hygienické  a 
pracovní návyky, má rádo pohádky a jeho hra je plná fantazie.61

Rudolf  Kohoutek  v  knize  Vývoj  a  výchova  dítěte  v rodině62 zmiňuje,  že 
základ osobnosti dítěte se tvoří v předškolním věku a dětský organizmus v tuto 
dobu  prochází  nejintenzivnějším  vývojem  a  růstem.  K.D.  Ušinskij  vyjádřil 
názor, že „to, co uložíme do povahy dítěte do pěti let, to zde zůstane natrvalo a  
stane  se  jeho  druhou přirozeností.“63 Proto  toto  období  je  tak  důležité  pro 
pochopení, jak se dítě vyvíjí, jak funguje dětská psychika, jaké má schopnosti, 
co se dá od dítěte očekávat, aby dítě nebylo zbytečně trestáno. A pochopit, že 
stojí za to se snažit s láskou investovat svůj čas pro vztah a výchovu dítěte už 
v tak malém věku. Rodiče dělají chyby v tom, že mají stejný přístup ke všem 
svým  dětem,  své  děti  mezi  sebou  porovnávají,  málo  si  jich  všímají  a 
nedostatečně  oceňují  individuální  rysy  každého  z nich.  Proto  často  vzniká 
konflikt.

61 MATĚJČEK, Z.: Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte, Grada Publishing,a.s., Praha 2005, 

s. 140
62 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 4
63 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 4



2. Dětský vzdor

Krize výchovy

Určitý pořádek je ve většině rodin zaveden ještě předtím, než se dítě narodí. 
Pořádek  a  návyky,  které  jsou  zavedené  do  domácnosti  s  příchodem  dítěte, 
vycházejí z rodinné tradice. Každý z nás je ovlivňován tím, co prožil v dětském 
věku. Na základě vlastní výchovy každý dospělý tíhne ke vzoru svých rodičů, 
anebo naopak zavede ve své vlastní  rodině uspořádání  radikálně odlišné od 
toho, co vládlo v jeho dětství u něj doma. Na základě toho každá rodina má 
jedinečné a originální fungování. Ale v 18 měsících až 2 letech věku dítěte, v 
období odmítaní a vzdoru, začíná být dodržování rodinných pravidel začíná být 
obtížnější.
Dítě trvá na svých přáních a chce se řídit  vlastním názorem. A proto bude 
odmítat  disciplínu  a  pravidla,  která  rodiče  zavedli.  Nejde  o  protest  proti 
zavedenému pořádku, ale o typ chování v určitém stádiu vývoje dítěte. 
Jakým způsobem projde dítě obdobím vzdoru? Vychází jeho nevhodné chování 
z  genetických  dispozic,  například  zděděných  sklonů  k  agresivitě,  nebo  ho 
podporují sami rodiče, například nevhodnými tvrdými metodami, nebo naopak 
když dovolují dítěti všechno?

Jsou rodiny, ve kterých děti dokáží vítězit nad svými rodiči, očekávají, že se 
jim dostane všeho, co se jim zachce, aniž se budou muset o cokoli snažit. Jsou 
přesvědčeny, že mají práva a že svět jim něco dluží, znají hlavně slova „já“, 
„já“ a „dej mi“.

Jsou stále méně zodpovědné, protože rodiče od nich očekávají méně a méně. 
Rodinu chápou jako místo, kde mohou něco dostat, ale ne že by měly něčím 
přispět. Mají strategii, že denně s rodiči hraji hru na pokus a omyl, při níž se 
snaží dostat co nejvíce. Jejich silná motivace zvítězit jim přináší vše, po čem 
zatouží. Pokud něco vyzkoušejí a ono to funguje, vyzkoušejí to znovu. Když 
nedostanou  oblíbenou  sladkost,  tak  k obvyklému  pláči  přidají  ještě  vzteklé 
kopnutí.  Děti  jsou mistry manipulace.  Pokud svému dítěti  dovolíme vyhrát, 
zkusí na nás podobné chování i příště.64 

Také jsou rodiny, kde vychovávají několik dětí, přičemž třeba dvě děti jsou 
hodné, ale jedno je zlobivé. Čím to je? Mají stejnou výchovu, dobrý příklad 
rodičů,  ale  dítě  stejně  zlobí.  Naštěstí  ne  všechny  děti  jsou  vzdorovité  a 
tvrdohlavé. Chci zdůraznit, nechci, aby z této práce vyznělo, že všechny děti 
jsou špatné a zlobivé, ale úkolem této práce je psát o dětském vzdoru. 

64 LEMAN, K.: Do pátku bude vaše dítě jiné, Návrat domů, Praha 2010, s. 10; 18
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2. 1. Dětský vzdor

Oldřich  Matoušek definuje  dětský vzdor  jako reakce  dítěte  na výchovný 
zásah dospělé osoby, který je v rozporu s přáním dítěte.65 

Podle Jan-Uwe Rogge je období vzdoru, které nastupuje kolem osmnáctého 
měsíce života dítěte a může se protáhnout až do pátého roku, důležitá etapa 
života. Akceptovat osobitost dítěte znamená také přijímat jeho druhou stránku: 
jeho  svéhlavost,  potřebu  sebevymezení,  prosazení  své  vůle,  nedostatek 
tolerance  vůči  frustraci  a  dosud  nevytvořenou  schopnost  snášet  delší  dobu 
psychické napětí.66 

Dítě vnímá mnoho příkazů a zákazů velmi negativně. Třeba musí přerušit 
hru,  nebo  zahlédne  nějakou  věc  a  nedostane  ji  a  reaguje  frustrací.  Jeho 
zklamání pak okolí pocítí na vlastní kůži. Dítě se dostává do bludného kruhu 
emocí, ztrácí kontakt s okolím, samo nevnímá svůj křik, je úplně bez sebe a 
nereaguje  na  domluvy  ani  pohrůžky.  Takhle  se  může  projevovat  dětský 
vzdor.67 

Na počátku období vzdoru, tedy kolem druhého roku života,  se záchvaty 
vzdoru objevují tehdy, když je dítěti bráněno v uskutečňování jeho záměrů a je 
omezována svoboda jeho pohybu. Únava může vzdor probudit ještě rychleji, 
nebo záchvatu dodat  na intenzitě.  Kolem třetích  narozenin se jejich  četnost 
sníží, ale stupňuje se jejich síla. Podněty mohou být v této fázi různé. Pak se 
dítě brání, a protože se dosud neumí bránit slovně, upadá do nezvladatelných 
záchvatů vzdoru.68 

Významu a dynamice dětských záchvatů vzdoru můžeme porozumět, když 
porozumíme vývojovému kroku, který dítě činí v době mezi druhým a pátým 
rokem života. Rozvíjí své tělesné zdatnosti: chce se samo oblékat, chce samo 
jíst, chce všechno dělat samo. A všechno chce dovést do konce – proto se zlobí 
a  protestuje,  když  mu  někdo  pomůže  a  přeruší  tím  jeho  aktivitu.  V tomto 
období  dítě  rozšiřuje  svůj  akční  rádius  a  otvírají  se  mu  nové  možnosti, 
prostory, které jsou nejen výzvou, ale také pramenem úzkosti a nejistoty.69

Marie Vágnerová ve své knize  Vývojová psychologie:  Dětství,  dospělost,  
staří,70 batolecí  období  charakterizuje  jako  období  rozvíjení  vědomí  sebe 

65 MATOUŠEK, O.,  KROFTOVÁ, A.:  Mládež a delikvence.,  1.  vyd.,  Praha:  Portál,  1998, 

Slovníček
66 ROGGE, J.-U.: Výchova dětí krok za krokem, Portál, 2007
67 ROGGE, J.-U.: Výchova dětí krok za krokem, Portál, 2007 
68 ROGGE, J.-U.: Výchova dětí krok za krokem, Portál, 2007 
69 ROGGE, J.-U.: Výchova dětí krok za krokem, Portál, 2007 
70 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000, s. 
86-87



sama.A  že  v tomto  období  jsou  dva  mezníky,  signalizující  dosažení  určité 
vývojové úrovně. Jsou to:

1. Separace od matky,  nezbytná pro osamostatňování  a rozvoj vlastní 
identity

2. Potřeba sebeprosazení,  která může mít  charakter  negativismu.  Což 
poukazuje na změnu v oblasti sebeuvědomění. Sebeprosazování může 
mít:  a)  variantu  „Já  sám“,  to znamená  pokus  o  samostatnost  a  o 
vlastní řešení situace; b) variantu „Já chci“, což může odrážet vědomí 
sebe  sama  a  sebeuplatňování,  které  bývá  méně  přiměřené  a 
nesmyslné. Tady spíš jde o prosazení vůle bez ohledu na obsah, formu 
vůle.71 

Negativismus,  podle  Vágnerové,  se  dá  jinak  pojmenovat  jako  projev 
nezralé  dětské  vůle,  která  prosazuje  vždy  pravý  opak  než  ostatní,  vlastní 
variantu, a je jedno, jaká je. Dá se říct, že u dítěte probíhá cvičení formální 
vůle, cílem kterého je potvrzení sebe sama. Přičemž rozvoj vůle je závislý na 
úrovni  poznávání  a  socializačním  vývoji.  Proto  vzdor  neboli  neschopnost 
zanechat nežádoucího chování často mívá tyto příčiny:

- dítě neumí přesně posoudit situaci a odhadnout důsledek svého chování
- nemůže odhadnout, jaké chování má být v dané situaci vhodné
- nemá dost zkušeností a je nezralé, proto nemůže tlumit nebo přerušit 

nežádoucí aktivitu72

„Z hlediska batolecího vývoje, zdůrazňuje Vágnerová, je negativismus, tedy  
primární vůle, jedním z faktorů, které pomáhají vymezit novou pozici dítěte ve  
světě“73

U  Rogge  vzdor  je  projevem  vnitřního  napětí,  které  je  výsledkem 
vývojových skoků. Dítě se učí říkat „já“, je hrdé na své kompetence, ale musí 
dodržovat  různé  hranice  a  pravidla,  musí  přijmout,  že  něco  ještě  neumí, 
nemůže  nebo  nesmí.  Každé  dítě  neprojevuje  stavy  vnitřního  napětí  hned 
záchvaty vzdoru – některé děti  se odreagovávají  cumláním palce,  houpáním 
atd.74  

Podle  průzkumu  Stelly  Chessové  a  Alexandra  Thomase  se  děti  rodí 
s určitým temperamentem a dá se je rozdělit na tři kategorie:75 

71 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000, s. 
86-87
72 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000, s. 
87
73 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000, s. 
87
74 ROGGE, J.-U.: Výchova dětí krok za krokem, Portál, 2007
75 DOBSON, J.: Rodičovství chce odvahu, Návrat domů, Praha 1995, s. 358
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1. Vzdorovité děti – je charakterizované negativním postojem k lidem, 
intenzivním  kolísáním  nálad,  nepravidelným  spánkem  a  rozvrhem 
jídla, častým pláčem a prudkými záchvaty vzteku v okamžiku, kdy je 
frustrováno.

2. Bezproblémové děti – mají pozitivní přístup k lidem, jsou adaptabilní, 
pravidelně jedí i spí a ochotně přijímají pravidla hry. Tímto takové 
děti působí rodičům a učitelům radost. 

3. Děti  plaché –  které  se  „zvolna  rozehřívají“.  Tito  jedinci  reagují 
negativně na nové situace a pomalu se adaptují. Jsou ale méně prudcí 
než dětí vzdorovité, mají sklon k pravidelnému spánku a jídlu. A když 
jsou rozrušeny nebo frustrovány, stáhnou se a reagují spíše mírně než 
výbušně.76 

U dětí, které byly označeny jako „vzdorovité“, se projevovala silnější vůle 
než  u  „bezproblémových“,  a  tento  vzorový  sklon  u  vzdorovitých  dětí  má 
tendenci v průběhu dětství přetrvávat.77

Všechny  děti  cítí  radost,  mohou-li  do  jisté  míry  ovládat  prostředí,  kde 
vyrůstají. Miminko začne křičet, když má hlad a když zjistí, že ho maminka 
hned  nakrmí.  Postupně poznává,  že  křik  přináší  výsledky,  a  to  se  mu líbí. 
Později  se  naučí  používat  jiné  prostředky  a  způsoby  k dosažení  svého 
prospěchu.78 

Vzdorovité dítě dokáže vytrvale usilovat o to, po čem touží. Rodič mu řekne 
„Ne!“,  ale  dítě  přijde  znovu,  s dalšími  argumenty,  a  snaží  se  ho neustálým 
naléháním zlomit.  Mnozí  rodiče skutečně podlehnou a dovolí  dítěti  v přímé 
konfrontaci  se svou autoritou zvítězit.  Když dítě  vyhraje  první bitvu,  určitě 
nebude poslední.  Pustí se do boje o moc v mnoha dalších oblastech a život 
v rodině se stane válečným polem, kde vznikají nové a nové incidenty.79(13, 
368) V tomto případě se myslí na dítě se silnou vůlí, nikoli na zdravé období 
negativismu dítěte.

Matoušek dítěti se silnou vůlí říká „fracek“ a popisuje, že se chová pánovitě 
a umí se pěkně vztekat, když rodiče nesplní jeho přání hned, že je nevlídné, 
rozmarné,  mrzuté.  Okolí  se  k  němu na  oplátku  chová chladně,  odmítavě  a 
škodolibě, v důsledku čehož se dítě cítí osamělé a izolované. Tím víc se dítě 
snaží samo sebe prosadit a všechny přemoci. A všechno se točí dokola.

76 DOBSON, J.: Rodičovství chce odvahu, Návrat domů, Praha 1995, s. 358
77 DOBSON, J.: Rodičovství chce odvahu, Návrat domů, Praha 1995, s. 359
78 Křesťanská rodina: Jak vést své dítě k Bohu, BEE International, BIBLOS, Třinec IX, 1997, s. 

359
79 Křesťanská rodina: Jak vést své dítě k Bohu, BEE International, BIBLOS, Třinec IX, 1997, s. 
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„Fracek“ je vlastně produkt výchovy, která je měkká, láskyplná s jediným 
cílem – prospěch dítěte.  V takovém věku dítě nemá povědomí,  co smí a co 
nesmí, kdy svými nároky omezuje potřeby ostatních, kdy je poškozuje a okrádá 
o čas, námahu, peníze, zdraví… Protože dítě je vedeno k tomu, aby hledalo 
prospěch jen pro sebe.80 

Při  používání  označení  „vzdorovité“  a  „bezproblémové“  dítě  si  nemáme 
myslet,  že  „vzdorovité“  dítě  je  „zlé“,  a  „bezproblémové“  je  „dobré“. 
Vzdorovité  dítě  může  mít  sklon  k viditelné  neposlušnosti  a  působí  více 
problémů, ale v Božích očích není o nic horší než to druhé dítě.81 

Každý člověk má své silné a slabé stránky. Například, dítě plné energie a 
elánu bývá neposedné a těžko se koncentruje, tvořivé a umělecky nadané dítě 
zase může být perfekcionista, jenž má vysoké nároky na sebe a na druhé. A je 
velice  snadné  být  soustředěný  jen  na  negativní  stránky  temperamentu 
vzdorovitého  dítěte,  které  odporuje  svým rodičům a  je  méně  poslušné  než 
povolné  dítě.  A  protože  si  rodiče  často  neumějí  se  vzdorovitým  dítětem 
poradit,  mohou  přehlédnout  jeho  pozitivní  vlastnosti,  kterých  by  si  měli 
všimnout a posilovat je.82 

2. 2. Boj o moc

Co vede dítě k tomu, aby vzdorovalo svým rodičům?
V duši  dítěte,  podle  Dobsona83,  je  usazena  touha  po moci,  kterou  se  dá 

definovat  jako ovládání  –  ovládání  ostatních,  ovládání  okolností  a  ovládání 
sebe sama. Ale nejen dítě touží po moci, ostatní členové rodiny a společnosti o 
to taky usilují. Dochází k tomu všude tam, kde se střetávají zájmy lidí, takže i 
v rodinách. Chci zdůraznit, že Dobson má na mysli dítě se silnou vůlí, nikoli 
zdravé období negativismu dítěte.
   James Dobson uvádí různé způsoby získání moci, ale myslím, že stačí zmínit 
některé z nich:

1. citové vydírání (udělej to…, jinak se rozzlobím a …)
2. nastolení pocitu viny (jak jsi mi to mohl udělat, po všem, co jsem pro 

tebe udělal já?)
3. vydírání (udělej co si přeji, jinak…)
4. podplacení (udělej, to…, bude ti to stát za to..)
5. moc a síla (buď potichu a udělej, co ti říkám!)

80 MATĚJČEK, Z.: Rodiče a děti, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství, Praha, 1986, s. 162
81 Křesťanská rodina: Jak vést své dítě k Bohu, BEE International, BIBLOS, Třinec IX, 1997, s. 
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83 DOBSON, J.: Rodičovství chce odvahu, Návrat domů, Praha 1995, s. 82-83
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6. věčná nemoc (nerozčiluj mě, copak nevidíš jak jsem nemocná?)84

Manipulování  –  je  to  hra,  kterou  může  hrát  každý  v soukromí  svého 
domova. A malé dětí to ovládají stejně dobře jako dospělí. Neposlušnost se u 
každého  dítěte  projevuje  jiným způsobem,  ale  vypovídá  to  o individuálním 
projevu moci, a obvykle znamená dělat něco, co je zakázáno, spíše než něco, 
co je vlastním přáním dítěte. Je to výraz nezávislosti, sebeuplatnění a odmítání 
autority dospělých.85 

Boj o moc začíná zcela vážně u dětí ve věku mezi dvanáctým a patnáctým 
měsícem. V okamžiku, když dítě slyší svou matku říkat: „Ne!“ – je to počátek 
boje o moc. V tomto stádiu snad nejde o vědomý proces, ale později už o něj 
půjde. Tříleté a starší vzdorovité dítě má sklon provokovat své rodiče kdykoliv, 
kdy si  bude myslet,  že  vyhraje.  Způsob a situaci,  kdy dítě  bude vzdorovat, 
James  Dobson  nazývá  „bojištěm  dětského  věku“,  a  taky  uvádí  v jakých 
situacích se to stává:86

- Usínání: u  malých  dětí  ve  věku  osmnácti  měsíců  se  náhle  projeví 
nechuť  jít  spát  a  budou  za  to  tvrdošíjně  bojovat.  Proto  jedním  ze 
způsobů, jak nalákat děti ke spánku, je uplatnit fantazii, nabízí James 
Dobson. Třeba vyprávět dětem o kouzelné bytosti, která uprostřed noci 
spřádala nejfantastičtější věci: provozuje zábavní park, má všechno, co 
děti  zajímá – psy, kočky, sladkosti,  vodní klouzačky, kreslené filmy, 
hračky. A jediný způsob, jak se tam dostat, by měl být spánek. Tak či 
onak, rodiče by měli boj o usínání vyhrát.87 
Jan-Uwe Rogge v knize „Rodiče určují hranice“ zdůrazňuje a ukazuje 
trochu jiný pohled na usínání malého dítěte: „.Dítě potřebuje rituály,  
nejen v průběhu dne, ale i večerního ukládání ke spánku. Čím jasněji,  
spolehlivěji a konkrétněji se rituál dítěti jeví, tím spíše ho přijímá. Jít  
spát a muset sám prožít noc, to pro nemálo děti znamená odloučení,  
samotu a duševní stres. Ten je – za předpokladu zajištěné emocionální  
báze  –  možno  odstranit  zcela  přirozenými  prostředky,  …obzvlášť  
dobrými, osvědčenými pomocníky jsou mazlíčci (např. medvídek nebo  
panenka),  kteří  dětem  dávají  pocit  spolehlivosti,  …jsou  symbolem  
ochrany před samotou.“88 

- Jídlo: jídelní stůl je u malých dětí je druhým bojištěm o moc. Místo 
toho,  aby rodiče  dítě  prosili,  utěšovali,  podpláceli  nebo vyhrožovali, 
měli  by  předkládat  jídlo  s laskavým přístupem,  nenutit  dítě  jíst,  ale 
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počkat, až dítě dostane hlad a nají se. Hlavně nedovolit dítěti často jíst 
mezi hlavními jídly.89 

- Škola: je to jeden z výrazných zdrojů ke konfliktům mezi rodiči a dětmi 
– plnění  školních  povinností  doma.  Přitom nejtěžší  školní  období  je 
mezi  šestou  a  devátou  třídou.  Důvodem je  obrovský  tlak  růstového 
procesu  na  smysly  dospívajících  dětí.  Sebedůvěra  je  otřesena,  do 
činnosti se dostávají hormony a sex se stává hlavní záležitostí.90

- Dovolená nebo volné dny: protože rodina je pohromadě a mezi dětmi 
dochází k potyčkám a hašteření nejen během cesty, ale i na místě. Proto 
by  děti  měly  být  odděleny,  nebo  by  se  jim mělo  naplácat  mnohem 
dříve, než stupeň podráždění rodičů dosáhne nebezpečné úrovně. Tím, 
že  rodiče  nejsou  schopni  se  vypořádat  s frustrujícím  chováním  dětí 
hned na počátku, zvyšují pravděpodobnost, že dětem ublíží více, až se 
přestanou ovládat.
Důvodem, proč se děti tak chovají, je, že děti jako dospělí, mají sklon 
jít na nervy, jsou – li spolu delší dobu, a také si vzdorovité děti mají 
nutkání znovu ověřit, co vše si můžou dovolit, když si myslí, že míru 
můžou překročit.91

- Dalším bitevním polem je – oblékání,  úprava vlasů, umývání nádobí 
a domácí  práce,  vyžadování  cukrovinek  a  nevhodné  chování 
v samoobsluze, ranní vstávání, pravidelná koupel, odmlouvání mámě, 
udržování pořádku v dětském pokoji atd.92

 Spory  mezi  rodiči  a  dětmi  nejsou  záležitostí  rozdílného  názoru.  Pokud 
konflikty  narůstají  tak,  že  hrozí  překročení  hranic,  pak  je  třeba  vše  vyřešit 
rychle dohodou a kompromisem. Jinak se stanou kritickou oblastí, kde autorita 
rodičů může být odmítnuta nebo podkopána. Nejde tu ani o to, zda „může být 
po mém“, ale spíš o to, „kdo je tady pánem“93 

2. 3.  Děti a hranice

   Hranice je „vlastnická mez“, která definuje člověka, určuje, kde daný člověk 
končí a kde začíná někdo jiný. Když víme, kde jsou hranice určitého člověka, 
víme, co od něj můžeme očekávat. Můžeme od něho požadovat zodpovědnost 
v oblasti emocí, chování, postojů. Ve vztahu s tímto člověkem můžeme určit, 

89DOBSON, J.: Rodičovství chce odvahu, Návrat domů, Praha 1995, s. 84-85
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91 DOBSON, J.: Rodičovství chce odvahu, Návrat domů, Praha 1995, s. 86-88
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co od sebe navzájem můžeme čekat. Proto i dítě potřebuje vědět, kde začíná, za 
co má nést zodpovědnost a za co nemusí.94 
    Hranice dětem ukazují, jak daleko mohou zajít, zároveň předvádějí, co ještě 
nedokážou a poskytují bezpečnou zónu, ve které dítě může vyrůstat. Dětí však 
chtějí více: hrát si s hranicemi, což znamená hrát si s vlastními schopnostmi, jít 
na vlastní výkonnostní mez, posilovat pocit vlastní ceny, zkoumat hloubku a 
emocionální základ mezilidských vztahů, testovat spolehlivost norem a hodnot, 
kterými žiji rodiče.95 
Hledání hranic a jejich překračování poukazuje na dvojí:96 

1. Jsou  znamením  kognitivních  a  citových  kroků  dítěte.  Dítě  získalo 
zkušenosti, zažilo je, je připraveno prozkoumávat jiný, neznámý terén. 
Otřásá-li  dítě  hranicemi,  upozorňuje  na  sebe,  chce  víc,  chce  nové 
jistoty,  protože  ty  obvyklé  už  mu  nestačí.  Toto  ukazuje  na  nutnost 
přemýšlet  o  rozšiřování  hranic,  o  změně  pravidel,  o  větším 
spolurozhodování dítěte při řešení konfliktů.

2. Překročování  hranic  vyzývá  dospělé  k tomu,  aby  se  jim  podrobili. 
Rodiče jsou vzory, podle kterých se děti orientují. A jestli děti nevědí, 
na čem u rodičů jsou, testují jejích hranice.

Překračování hranic je normální,  ale i  bolestné,  konfliktní,  drásající  nervy a 
namáhavé především tehdy, když dětem nejde o to, aby si dokázali, co umějí, 
ale aby narušili  vztahy. Jde tu o to,  že děti  překračují  hranice (nevědomě a 
skrytě),  aby představily  sebe,  své postavení  v rodině,  ve skupině nebo svou 
psychosociální situaci.97 
    Vytýčit hranice jednáním pomáhá dětem se orientovat. V opačném případě, 
nekonečné  mluvení  dělá  dětí  hluchými,  děti  rodiče  prostě  neslyší.  Velké 
množství napomínání bez jednání pro dítě nic neznamenají, vyslovují-li se jen 
tak mimochodem. Dětem to jde jedním uchem tam a druhým ven, protože vědí, 
že napomenutí je spojeno s nedůsledností, že rodiče spíše mluví, než jednají. 
Proto nechtěně děti pobízí, aby hranice dále zkoušely.
    Mnoho dětí si neuvědomuje motivy zkoušení hranic, proto nemají ani popud 
s tím přestat. A také proč, když se jim dostává – i když negativní – pozornosti? 
Trest nebo impulzivní reakce rodičů nevedou k výsledku, možná jen na krátkou 
dobu docílí uklidnění, ale z dlouhodobého hlediska dítě pokračuje v rušivých 
akcích,  aby navázalo s rodiči  vztah:  moc – bezmoc.  Změna může nastat  jen 
když rodič za svými příkazy stojí.98 
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    Děti mají své – vědomé a nevědomé – strategie, jak rozšiřovat nebo zkoušet 
hranice. Nejpozději od doby, kdy dětí začínají chodit do mateřské školky, se 
pokoušejí důsledněji a důrazněji uhájit své pozice a rozšířit svá stanoviska a 
zpochybňovat  dohodnutá  pravidla.  Kdo  z rodičů  okamžitě  ustoupí,  přispěje 
dětem k dvojnásobnému úspěchu s pochybnými důsledky. Tak se děti se naučí, 
jak podobným chováním přesvědčit nebo „dostat“ rodiče, a budou tento vzorec 
chování stále znovu používat.99

    Překračování hranic také může sloužit  ke zkoumání výchovných vztahů. 
Děti  zkoušejí,  kam mohou zajít,  kdy je  hranice je  přetížená  v mezilidských 
vztazích, kdy je porušena osobní integrita dospělého. Jestli se ničivé akce dětí 
dotýkají výchovného vztahu a dohody, musí se okamžitě jednat. Kdo přijímá 
osobní  urážky,  ještě  je  posiluje  a  násobí.  Je  to  výzva,  aby  se  v nich 
pokračovalo. Při překračování hranic se okamžitě vynoří otázka: „Proč?“, která 
nemůže  odhalit  motivy  provokativního  překračování  hranic,  ale  většinou  je 
namířená zpět, hledá důvody a příčiny a taky vede k sebeobviňování rodičů. 
Nesprávné  chování  dítěte  není  cílem  jeho  jednání,  ale  pokusem dosáhnout 
určitého cíle. Úkolem rodiče je odhalovat skryté cíle dítěte vlastní technikou 
otázek pro sebe. Rudolf Dreikurs, kterého uvádí Jan–Uwe Rogge ve své knize 
„Děti  potřebují  hranice“,  rozlišuje  čtyři  dimenze  chování. „Provokativním 
překračováním hranic chce dítě:

- nejdříve vzbudit pozornost. Nedosáhne-li svého cíle, ruší dál a
- používá nátlak a moc, aby si tak dokázalo svou převahu. Nepodaří-li

se ani toto, pokouší
- se pomstít, najít odvetu, aby v případě, že by nedosáhlo cíle,
- učinilo sebe, resp. druhé bezmocnými“100

Proto rodiče musí správně odpovědět na otázku „Proč?“, aby správně odhalili 
dětské cíle. Jestli dítě v otázce pozná svůj cíl, stejně to neprozradí, ale dá se to 
zjistit na poznávacím reflexu dítěte podle řeči těla a obličeje. Dreikurs vynalezl 
speciální otázky na odhalení cílů rušivého dětského chování:
„- …při hranice překračujících rituálech typu „ upoutat na sebe pozornost“ 
      měla být položená otázka: „Možná že bys chtěl, abych si tě víc 
      všímal?“

- Při  boji  o  moc:  „Možná,  že  mi chceš  ukázat,  že  si  můžeš  dělat,  co  
chceš?“ Nebo: „ Možná že bys chtěl, abys udával tón?“

- Při  činech  pomsty  a  odplaty:  „Nechceš  mě  snad  urazit?“  Nebo:  
„Nechceš mě snad potrestat?“
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- Při  bezmoci:  „Možná  že  chceš,  aby  tě  všichni  nechali  na  pokoji,  
protože nic neumíš?“ Nebo: „Možná, že prostě nemáš chuť něco dělat,  
ať je to co chce?“101 

Důležité  je,  aby otázka neobsahovala žádnou utajenou obžalobu a abychom 
pamatovali, že si dítě své skryté pohnutky neuvědomuje. Ale v okamžiku, kdy 
správně uhádneme skrytou pohnutku, dítě si ujasní správnost domněnky rodiče, 
pocítí, že je pochopeno, odloží svůj odpor a odmítání a začne spolupracovat. 

Shrnutí: 

Provokativní překročení hranic často ukazuje na chybějící pravidla a hranice ve 
výchovném vztahu:

1. Pravidla a hranice jsou často jsou nejasné a nejednoznačné, proto děti 
chtějí vědět, co v určitých situacích smějí a co ne. A proto to testují tak 
dlouho, dokud jim v tom nezabráníme.

2. Rodiče by měli mluvit s dětmi otevřeně o rušení a o vlastních pocitech 
na rovině „já“:  „Nemám to rád!“,  „Zlobím se!“,  „Ruší  mě to!“,  což 
napomáhá dítěti rozlišovat mezi kritikou osoby a kritikou věci.

3. Ke stanovení hranic patří rozhodnost v postojí těla i v intonaci hlasu, 
aby děti věděli, že rodiče to myslí vážně.

4. Kritiku věci nemáme zaměňovat s kritikou osoby, aby děti cítily, že je 
přijímáme  jako  osoby,  ale  nepřijímáme  jejich  porušující  pravidla 
chování.

5. Když dítě cítí, že hranice jsou přehnané a nepřiměřené, vykládají si to 
jako trest  a  pak urputně bojují  o moc tím,  že je  neustále  porušují  a 
překročují.

6. Pravidla  se  dají  dodržet,  jsou-li  promyšleny  logické  důsledky  a 
následky při jejich porušení.102  

7. Rodič má mít na mysli Žd 12,11:
„Přísná  výchova  se  ovšem  v tu  chvíli  nikdy  nezdá  příjemná,  nýbrž  
krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí  
prošli“

 
Stanovení hranic.

Stanovení hranic – je spíš neustálá celoživotní výzva než rozpor pokusů a 
omylů.  Hladké  stanovení  hranic  neexistuje,  co  ještě  včera  platilo,  dnes  už 
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neplatí. Děti se mění tak jako dospělí, a tím se pokaždé mění výchovný vztah. 
Rodiče musí stále přezkoumávat, zda hranice a pravidla slouží k rozvoji dítěte 
a  poskytují-li  dítěti  jistotu,  bezpečí  a  spolehlivost,  zda  dítě  povzbuzují  a 
vyzývají.  Zda hledající  dítě má části osobnosti,  které se musí podporovat, a 
pomáhají budovat pozitivní pocit vlastní hodnoty. Nebo naopak dítě deptají a 
omezují ve vývoji.

Základní předpoklady stanovení hranic:

- Právě nejisté, nesamostatné a dezorientované děti potřebují přehledná 
pravidla  a  hranice.  K tomu  mají  být  nápomocné  rituály  a  rutiny 
poskytující jistotu a sebedůvěru.

- Dospělí  mají  nejen  stanovit  hranice,  ale  také  vlastní  určené  hranice 
prožívat.  Stanovování  hranic  má být  založeno  na  vzájemné  úctě,  na 
uznání  vlastních  hranic,  na  respektu  před  tělesnými  a  duševními 
hranicemi druhého.103 (28, 74-80)

- Stanovovat  hranice  lze  na  společném  základě.  Časté  stavění  do 
protikladů (Buď to uděláš, nebo…), nebo pocit, že všechno víme lépe 
(Myslím to s tebou jen dobře…) vede k bojům o moc, k odplatě (já tě 
nesnáším!),  nebo  k bezmoci  a  uraženému  ústupu.  Kdo  stanovuje 
hranice,  musí  přemýšlet  o  důsledcích  při  porušení  hranic.  Důsledky 
nemají nic společného s potrestáním a budují se na spolupráci dítěte 

- Dítě potřebuje nejen rituály a rutiny,  ale volný čas pro sebe a svoje 
aktivity. Což znamená jistotu a spolehlivost, spojuje svobodu s řádem. 
Rituály  zmírňují  chaos  všedního  dne,  společně  domluvená  pravidla 
zabraňují hádkám a výbuchům hněvu. To dává členům rodiny možnost 
se  odvolat  v problémových  situacích  na  předem  smluvená  pravidla. 
Všichni  členové  rodiny musí  vědět,  na  čem jsou.  V důsledku  čehož 
zvyky dětem tříbí  dovednosti,  napomáhají  dětem,  aby zvládly  různé 
situace a hledaly samostatná řešení. Průběh dne vyžaduje začátek, na 
který se člověk těší, a závěr, kterým končí výchovný program rodičů. 
Protože rodiče také potřebují čas pro sebe, čas k uvolnění, soustředění a 
obnově svých sil. Zároveň však i děti mají nárok na své prostory a čas, 
aby prožily své nicnedělaní bez připomínek rodičů. Děti potřebují určit, 
odkdy je pro ně obývací pokoj tabu, a kdy se mají zdržovat ve svém 
pokoji. Rodiče taky musí respektovat, že i dětský pokoj je pro ně tabu, 
když  si  to  děti  přejí.  Smluvená  doba  ukládání  do  postele  ještě 
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neznamená, že děti musí okamžitě spát. Potřeba spánku je u každého 
jiná.104

- Stanovit hranice znamená umožnit dětem zkušenosti s nimi. Například: 
málo  spánku  není  dobré  pro  dítě,  ale  jen  když  pocítí,  co  znamená 
nevyspání, získají tělesnou zkušenost a v budoucnu snad budou jednat 
jinak. Jen když je dítě je nevyspalé, můžeme se s ním o tomto stavu 
bavit. Dítě by mělo pocítit přirozené důsledky, ale nepovažovat je za 
hrozbu.

- Děti  musí  zakusit  a  učit  se  zacházet  s časem:  poznat  co  to  je 
dochvilnost,  pravidelné  sledování  času,  čas  na  lenošení.  Což vytváří 
„vnitřní hodnoty“

- Děti  nejsou  automaty,  které  fungují,  ale  potřebují  čas  přechodu, 
přizpůsobit se jiné situaci a jinému prostoru.105

 2.4. Rodiče vzdorovitých dětí

Vychovávat  vzdorovité  dítě  je  samo sebou dost  obtížné.  Rodiče  na sebe 
často  nakládají  další  zbytečná  břemena.  Dokonce  někteří  rodiče  prožívají 
rodičovství jako obtížný a neradostný úkol, a mají pocit viny, strachu, obav ze 
selhání a zklamání, že neobstojí jako rodiče. Mnohdy někteří rodiče prožívají 
dlouhodobý stres, vyvolaný chováním dětí.

Stává  se,  že  otci  nebo matce  se  nelíbí  povaha  jejích  dítěte,  je  to  běžná 
příčina dohadů mezi rodiči. I když možná jeden druhému nikdy nepřizná své 
negativní pocity, trápí se tím, že je dítě hluboce zklamalo, že je nesnesitelné a 
nepřizpůsobivé. Co potom? Pokud mezi rodiči a dítětem neexistuje pouto, trpí 
tím všichni, a prožívají velký pocit viny. Pro dítě je naopak odmítání citu více 
zničující, cítí tu zeď, která ho dělí od jeho rodičů, reaguje obzvlášť citlivě na 
jakoukoliv náklonnost, projevenou jeho sourozencům. Srovnává se se svými 
sourozenci a tím dostává jasný obraz o svém postavení v rodině. Jestliže vycítí, 
že  není  milováno,  může  se  jeho  bolest  projevit  v letech  dospívání  silným 
vzdorem. James Dobson doporučuje rodičům, že pevnou vůlí se tyto emoce 
dají přemoci.106 Pocity se často dostavují až po projeveném chování. Když se 
rodiče  rozhodnou milovat  své  všechny děti,  a  pečovat  o  ně  stejnou mírou, 
zábrany proti dítěti zmizí. Další doporučení – nemá se srovnávat své děti mezi 
sebou a ani  s jinými dětmi.  I  když rodiče rádi  srovnávají,  zda je jejich dítě 

104 ROGGE, J.-U.: Dětí potřebují hranice, Portál, Praha 2007, s. 74-80
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nejhezčí,  nejchytřejší,  nejsilnější  atd.  Avšak  největší  slabost  jejich  dítěte 
vynikne ve světě úspěchu jiného dítěte.107

V případě  hyperaktivních  kojenců  je  jedním  z problému,  že  dítě  často  a 
zdánlivě bez příčiny pláče.  To způsobuje matkám mnoho obtíží  – děti  jsou 
neklidné,  podrážděné,  křičí,  jsou  plačtivé,  i  když  byly  uspokojené  všechny 
jejich potřeby. Matky se cítí  unavené,  frustrované tím,  že dítěti  nerozumí a 
nedokážou je uklidnit, což může ohrozit vztah mezi matkou a dítětem. Také 
v tuto dobu matka dostává negativní zpětnou vazbu ze svého okolí – osočování 
partnerem a prarodiči,  že není schopna se postarat o tak malé dítě, což u ní 
přispívá ke vzniku pocitu vlastní neschopnosti,  nekompetentnosti  nebo viny. 
To vede  k narušení  stability  psychiky  matky,  odmítání  dítěte,  partnerské  či 
mezigenerační krizi, ba i k rozvodu.108    

Dlouhodobý  stres  z  nevhodného  chování  dítěte  a  také  z  výčitek  a 
negativních  pocitů  vyvolá  u  rodičů  vyčerpanost  neboli  vyhoření  a  další 
následky. Toto taky pociťují rodiče, kteří jsou oddaní svým dětem a vzdávají se 
nároků na odpočinek a čerpání sil daleko od domova a svých děti. U některých 
rodičů se projevuje nutkavá péče o děti, což může přivodit rozkol v manželství, 
jestli je tímto směrem zaměřen jen jeden rodič. 

James Dobson píše o vyhoření a vzniku stavu vyčerpanosti u těch rodičů, 
kteří sami o sebe dostatečně nepečují.  Toto tvrzení vychází z pěti klíčových 
předpokladů:

„1) Lidská  energie  je  cenný zdroj  k tomu,  abychom učinili  to,  co  učinit  
chceme,  2)množství  energie  má své hranice – každý z nás má její  omezené  
množství,  3)  kdykoliv  je  výdej  energie  větší  než  její  příjem,  dochází  
k vyčerpanosti, 4)rodiče, kteří doufají, že dosáhnou cíle, který si pro sebe a své  
děti  předsevzali,  nesmí nesmyslně  plýtvat  energií,  5)  rodiče by měli  znát  a  
eliminovat nadměrnou zátěž a vytvořit si rezervu energie.“109 

Z toho vyplývá, že rodičům, kteří se nešetří, hrozí vyčerpání. Vyčerpanost 
se projevuje v pěti postupných etapách:110 

1) První  etapa:  „Nadšením bez  sebe“ – může vzniknout  už 
v těhotenství a trvat několik let. 

2) Druhá  etapa:  je  charakteristická  stálými  pochybnostmi. 
Rodiče vědí, že něco není v pořádku, ale neuvědomují si, 
jak  rychle  ztrácejí  své  nadšení.  Jsou podráždění  a  často 
křičí,  jsou  vyčerpáni  a  unaveni,  mají  celou  škálu 
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psychosomatických příznaků, které přicházejí a odcházejí 
(bolesti v zádech, žaludeční nevolnost atd.). Otázka: „Proč 
se  tak  cítím?“  je  v této  době  aktuální.  Když  rodiče 
nenajdou nějaký zdroj úlevy, tak sklouznou do třetí etapy.

3) Třetí  etapa:  přechodné  stadium –  během  této  doby  se 
rozhoduje  o  tělesném  a  duševním  zdraví  rodiny 
v budoucích  letech.  To  je  nejkritičtější  fáze.  V této  fázi 
rodiče buď poznají,  že upadají  a nastolí  změnu, nebo se 
dostanou do další etapy.
V třetí  etapě  rodiče  pociťují  nepopsatelnou  únavu, 
sebeodsouzení, zlobu a rozmrzelost. V tomto stavu rodiče 
poprvé začnou otevřeně obviňovat své děti.

4) Čtvrtá  etapa:  destruktivní  sebeobrana –  nebo  odtažení. 
Rodič se od rodiny odtahuje a pro děti se stává „zbytečný“. 
Taky se  může stát,  že  propadne alkoholu,  drogám nebo 
sedativům,  aby  otupil  své  smysly,  zvyšuje  se  agresivita 
rodičů a k týrání dítěte je už jen krůček. 

5) Pátá  etapa:  konečná  fáze  –  chronická  deziluze –  je 
charakterizována  zmatkem  a  apatií,  ztrátou  veškerého 
smyslu a cíle života. Identita jedince je zamlžená. Stále se 
opakující myšlenky se mohou soustřeďovat na sebevraždu, 
zhroucení  nebo  útěk.  Tento  jedinec  potřebuje  odbornou 
radu a radikální změnu životního stylu.111

 Tři části našeho intelektuálního aparátu jsou pevně spjaty a jako jeden celek 
se pohybují směrem nahoru a dolů, proto je pro nás je tak důležité udržovat a 
podporovat trojici: mysl, tělo a ducha. Dojde – li k porušení jedné části, celá 
bytost  člověka  trpí.  Proto  musíme  naše  fyzické  zdroje  využívat  pečlivě  a 
moudře. 

2.5. Rodičovské styly chování

Většina rodičů má styl chování k dítěti buď „pasivní“ nebo „agresivní“. Ale 
ani  pasivní  ani  agresivní  reakce  většinou  nepřinesou  dlouhodobé  řešení 
problému. Tady jsou tři příklady nejčastějších stylu chování rodičů:112

- Klid za každou cenu – motto pasivních rodičů.  Hlavní smysl takové 
reakce je snaha vyhnout se konfliktům. Má to výhody, že nedochází 
k nepříjemným,  hrubým  konfrontacím.  Nevýhody  –  často  v zájmu 
udržení klidu musí rodič potlačit své potřeby, místo aby rodič řekl, co si 

111 DOBSON, J.: Rodičovství chce odvahu, Návrat domů, Praha 1995, s. 100-103
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myslí a cítí, stáhne se do ústraní. Tak začne prožívat zklamání a úzkost, 
ale přesto dělá věci navíc, aby ostatní byli spokojeni, a tím rodič přebírá 
velkou část zodpovědnosti na sebe. Nutnost posoudit, kdy a jak dětem 
přenechat  zodpovědnost,  staví  rodiče  před  obtížná  rozhodnutí  a 
obsahuje určitá  rizika.  Tak pasivní rodičovství vede k velmi laxnímu 
(nedbající povinností) stylu výchovy: děti mohou více méně dělat, co se 
jim zachce. Hranice jsou velmi neurčité, takže dětem často není jasné, 
co smějí či nesmějí. Bude-li se rodič i u dospívajících děti konfliktům 
vyhýbat, hrozí nebezpečí, že dospívající nebude schopen stanovit si pro 
své jednání hranice. 

- Boj o vítězství  – základem agresivní reakce je soutěživost.  Agresivní 
rodič musí mít vždy pravdu a musí mít v každé situaci navrch. A když 
lidé bojují o prosazení své vůle, jeden druhému nenaslouchá a každá 
situace  se  stává  potenciálním  bojištěm.  Agresivní  rodič  hledá 
příležitost, aby dokázal, že má pravdu, přehlíží názory druhých, v krizi 
zaútočí první, v extremních situacích se může uchýlit k slovnímu nebo 
fyzickému násilí.  Takové agresivní rodičovství vede k autoritářskému 
stylu  výchovy,  hranice  jsou  extrémně  přísné.  Dospívající  dítě  nemá 
šanci vyhrát, což ho nutí bojovat ještě usilovněji.  Proto v rodině jsou 
hádky a neustálé boje, děti jsou ovládány hrozbami a tresty a reagují 
buď vzpourou, nebo se podřídí,  což je špatně,  protože dítě by se už 
mělo učit samostatnosti.113

- Mír, dokud vyhrávám  – zde se agresivita se projevuje méně nápadně. 
Nepřímo agresivní člověk taky potřebuje mít stále navrch, ale nedělá to 
přímo  a  své  pocity  skrývá.  Takový  rodič  má  sklony  manipulovat 
ostatními k určitému jednání, v krizi zareaguje nepřímým útokem, který 
má podobu otravování, obviňování někoho jiného, pomlouvání, jednání 
v rozporu s tím, co říká, nebo naštvání.114 (34, 36-37)

- Asertivita  bez agrese  – čtvrtou  alternativu  nabízí  Sheila  Dainowová, 
jako  nejlepší  styl  chování  rodičů  –  asertivní  člověk  nemá  zájem  o 
soutěžení.  Jde  mu  o  to,  aby  upozornil  na  problém  a  aby  se  tento 
problém vyřešil.  Při komunikaci asertivní člověk chápe druhého a je 
chápán, a v konfliktu věnuje víc energie zjištění příčiny problému než 
boji o vítězství. Asertivita vyžaduje ochotu a schopnost vyjednávat, aby 
všichni  zúčastnění  měli  z řešení  užitek,  a  také  tím  se  pak  buduje 
rodičovská moc.115 (34, 37)

113 DAINOWOVÁ, S.: Jak přežít dospívání svých dětí, Portál, Praha 1995, s.34-36
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3. Nejčastější poruchy chování dětí 
3.1. Poruchy související s hyperaktivitou a neschopností se 
     soustředit

 

V jakém bodě tento syndrom začíná a kde končí? Co obnáší impulzivita? Co 
to je rozptýlenost pozornosti? 

Dětí se zpravidla dělí na „hodné“ a „zlobivé“. Zlobivé se házejí do jednoho 
pytle  a  uplatňuje  se  na  ně  metoda  trestů,  příkazů  a  zákazů.  Jsou přehnaně 
trestány a zneužívány.

Syndrom ADHD žije mezi námi celá staletí, ovšem nebyl rozpoznán, a děti 
jím  trpící  bývaly  jednoduše  označovány  jako  zlobivé.  ADHD  začala  být 
uznávána  jako  porucha  až  ve  20.  století.  Nelze  jednoznačně  určit,  kdo 
rozpoznal tento syndrom jako první. V 30. a 40. letech se hovořilo o ADHD 
jako o minimální mozkové dysfunkci (MBD)116. Pak se objevovaly další názvy, 
například  organicky podmíněné puzení, a pak jako  lehká mozková dysfunkce 
(MMD).  A  od  roku  1960,  kdy  přišla  snaha  oddělit  hyperaktivitu  od  pojetí 
mozkového  poškození,  byl  použit  termín  syndrom  hyperaktivního  dítěte. 
Kanadská  badatelka  Virginia  Douhlasová zvolila  přístup  k příznakům 
hyperaktivity z širšího úhlu pohledu. Určila čtyři prvky tvořící klinický obraz: 
1)  nedostatek  pozornosti  a  vědomé  snahy,  2)  impulzivita,  3)  neschopnost 
ovládat míru aktivity organismu, 4) potřeba okamžitého posílení. Díky ní byl 
syndrom v roce 1980 přejmenován do dnešní podoby: porucha pozornosti.117

V souladu  s Mezinárodní  klasifikací  nemocí  Světové  zdravotnické 
organizace  je  užíván  termín  hyperkinetická  porucha  a  její  subtypy  – 
porucha pozornosti a aktivity a hyperkinetická porucha chování. V české 
terminologii se používají označení  hyperkinetický  nebo  hyperaktivní syndrom 
nebo  zkrátka  ADHD,  vycházející  z terminologie  Americké  psychiatrické 
asociace, jedná se – o syndrom deficitu pozorností spojený s hyperaktivitou 
– ADHD  a  syndrom deficitu pozornosti bez přítomnosti hyperaktivity – 
ADD,  ale většinou se používá termín ADHD, protože ADD lze chápat jako 
podřazený pojem.118 
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Dítě s nediagnostikovanou ADHD bývá považováno za zlobivé,  líné atd. 
Kde neurologický syndrom ADHD začíná? Jak rozpoznat rozmazlené dítě od 
dítěte  trpícího  ADHD?  V čem  se  liší  dítě  s emočními  problémy  od  dítěte 
s ADHD? Východiskem je osobní historie dítěte a psychologické testy. Mezi 
normálním chováním a ADHD není přesně vymezená hraniční čára. Vždy je 
třeba  dítě  porovnat  s vrstevníky.  Vyčnívá-li  dítě  z průměru,  je-li  výrazně 
odlišné, má-li snáze vyrušitelnou a rozptýlenou pozornost než ostatní, je - li 
neklidnější  a impulzivnější  než ostatní,  aniž by pro jeho chování existovaly 
zjevné důvody (rodinná krize, zneužívání psychotropních látek, deprese nebo 
jiná onemocnění), lze pak uvažovat o ADHD.119 

3.1.1. Příčiny vzniku ADHD

Nejčastější  příčinou  vzniku  hyperaktivity  bývá  drobné difúzní  poškození 
mozku během období vývoje a zrání centrální nervové soustavy. Příčinou toho 
bývá  nedostatek  kyslíku  (hypoxie)  nebo  krvácení  do  mozku  (v důsledku 
dlouhodobějšího  nedostatku  kyslíku  –  dochází  k poškození  nebo  odumírání 
mozkových buněk) Tato poškození vznikají120 

1) negativním působením různých vlivů v období těhotenství, v době 
porodu nebo v raném dětství dítěte. Například nepříznivý zdravotní 
stav  matky  během  těhotenství,  komplikace  během  porodu, 
nedonošenost a přenošenost dítěte.

2) velkým podílem genetických faktorů – hyperaktivita se častěji dědí 
po mužské linii

3) kombinací obou faktorů 
4) další etiologické faktory –  kognitivní (obtíže s útlumem činností – 

nedostatek útlumu),  neurobiologické (odchylky ve stavbě a činnosti 
některých mozkových struktur),  biochemické (nedostatek některých 
neurotransmiterů – přenašečů informace mezi mozkovými buňkami – 
neurony), genetické. 

Tyto projevy dítě samo nemůže ovlivnit, ale lze je vhodně zvolenou terapií a 
výchovným  přístupem  k dítěti  postupně  ovlivnit  tak,  aby  pro  ně  nebyly 
zatěžující.121 (30, 12-13)
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3.1.2.  Diagnostická kriteria ADHD

ADHD lze  diagnostikovat,  pokud  problémy  trvají  déle  než  šest  měsíců, 
když projevy dítěte neodpovídají jeho věku a pokud je přítomná jedná z těchto 
poruch:

- ADHD s převahou poruchy pozornosti
- ADHD s převahou hyperaktivity a impulzivity
- ADHD s poruchou pozornosti, hyperaktivitou a impulzivitou 

(kombinovaný typ)
   Diagnostická kritéria ADHD podle DSM – IV, popisují jednotlivé příznaky 
syndromu od předškolního věku až po dospívání a starší  školní věk. U dětí 
předškolního věku musí být 10 až 14 příznaků, u dětí mladšího školního věku 8 
ze 14, u dětí staršího školního věku 6 ze 14 příznaků:122

1. Často  si  neklidně  pohrává  s rukama,  bezúčelně  pohybuje 
 nohama nebo se vrtí na židli.

2. Dítě má potíže s tím, aby vydrželo klidně sedět, i když je o to 
požádáno.

3. Lehko je vyruší (odvedou od práce) vnější stimuly.
4. Ve  hrách s pevně stanovenými pravidly dítěti dělá potíže vyčkat, 

dokud na ně nepřijde řada.
5. Často  vyhrkne  odpověď  na  otázku  ještě  předtím,  než  ji  jiný 

člověk stačil vyslovit.
6. Dělá mu potíže řídit se instrukcemi jiných osob nebo dokončit 

nějakou práci.
7. Dělá mu potíže se soustředit na úkoly nebo při hrách.
8. Často přebíhá od jedné nedokončené činnosti k druhé.
9. Neumí si hrát tiše.
10. Často je nadměrně povídavé, překotně hovoří.
11. Často přerušuje jiné, nebo jim skáče do řeči nebo se plete do her 

jiných dětí.
12. Často to vypadá, že neposlouchá, co se mu říká.
13. Často  ztrácí  věci,  nezbytné  pro  školní  práci,  nebo  pro  různé 

činnosti doma nebo ve škole.
14. Často se zapojuje do fyzicky nebezpečných činností,  aniž bere 

ohled na následky. 
- nemoc se začíná výrazně projevovat před sedmým rokem věku.
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- nemoc nesplňuje kritéria vše zachvacující vývojové poruchy123

Kritéria závažnosti ADHD dle hlediska pedagogicko - psychologické praxe:

- Mírný  typ  ADHD –  málo  symptomů,  potřebných  ke  stanovení  této 
diagnózy, problémy ve škole nebo společnosti skoro vůbec nejsou. U 
dítěte kolísá schopnost koncentrace pozornosti,  ale vše je zvladatelné 
bez speciální péče.

- Střední typ ADHD – symptomy kolísají mezi mírnou a vážnou. U dítěte 
je  patrný  neklid,  nesoustředění,  překotné  reakce,  emoční  nestabilita, 
snížená sebekontrola. Dítě již potřebuje kromě individuálního přístupu i 
další speciální péči.

- Vážný typ ADHD – mnoho symptomů v nadměrné míře. U dítěte jsou 
velké problémy při činnosti doma, ve škole i s přáteli.  Dítě projevuje 
zjevný  neklid,  sklon  k rizikovému  chování,  nápadné  obtíže  v soužití 
s ostatními,  má  nízkou  schopnost  sebekontroly  a  sebeovládání. 
Specifické poruchy učení.124  

  3.1.3. Základní projevy ADHD v jednotlivých vývojových  
     stádiích dítěte

  Vývojové období kojence:
Není  ještě  snadné  hyperaktivitu  nebo  hypoaktivitu  rozpoznat.  Dítě  bývá 

neklidnější než ostatní, má poruchy biorytmu – poruchy spánku a bdění ve větší 
míře  než  u  ostatních  a  delší  dobu.  Poměrně  záhy  takové  děti  odmítají  
odpolední spánek (což pak narušuje adaptaci dítěte v mateřské školce). Kojenci 
hůře sají, což vede k umělé výživě. Často a zdánlivě dítě bez příčiny pláče, což 
způsobuje  matkám  mnoho  obtíží.  Oproti  tomu  hypoaktivní  děti  nemají 
problémy s usínáním, spí hodně, jsou velmi klidné.125 (30, 23) 

Vývojové období batolete:

Hyperaktivní  děti  v tomto  období  bývají  zvýšeně  pohyblivé,  bez  zábran, 
proto trpí různými úrazy.  Vydrží  dlouho bez spánku,  ale  nedokážou se déle 
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soustředit na hru, již v tomto věku mají zvýšenou neobratnost, neohrabanost, 
což  vyvolává  první  afektivní  výbuchy,  reagují  zlostí  či  agresí  (ničí  hračky, 
ubližují  jiným  dětem  nebo  zvířatům).  Neadekvátně  silně  reagují na  menší 
podněty,  což  je  označeno  jako  nízká  frustrační  tolerance.  U  ostatních  dětí 
v tomto  vývojovém  období  se  dá  také  pozorovat  negativizmus  a  afektivní 
reakce, ale u dětí s ADHD se to projevuje nezvykle silně a trvají mnohem déle. 
V tomto  období  rodiče  začínají  vnímat,  že  s dítětem  není  něco  v pořádku. 
Dochází ke konfliktům v sociálním okolí, dítě je hodnoceno jako „nadměrně 
živé“ nebo „zlobivé“ nebo „hůře zvladatelné“. Často jsou nedorozumění nejen 
v rodině, ale i v kontaktu dítěte s okolním světem, což se jeví jako důsledek 
nezvládnuté  výchovy.  V rodině  dochází  k  výměnám  názorů  na  správnou  a 
vhodnou výchovu, což může vést ke křížení  stylů výchovy, škodících dítěti 
nejvíc.

Tyto dětí můžou mít opožděný vývoj řeči i celkově nerovnoměrný vývoj: 
- hyperaktivní dítě může přeskočit některé vývojové fáze – nelezou, ale 

hned chodí (první krůčky – kolem desátého měsíce věku),
- u  hypoaktivních  dětí  bývá  naopak  někdy  vývoj  opožděn  v rozvoji 

motorických schopností a řeči. Reagují pomaleji, vše jim trvá déle, jsou 
ve  všem  poslední.  Déle  se  učí  novým  činnostem  a  sociálním 
návykům.126 (30, 23-24)

Vývoj dítěte předškolního věku:

Často se stává, že dítě z důvodů horší adaptability má docházku do mateřské 
školky  omezenou  buď na  dopoledne  nebo  jen  na  některé  dny,  nebo  vůbec 
nechodí.  Někdy  se  objevuje  problém  se  sebeobsluhou,  potíže s delším 
soustředěním na jednu činnost,  nebo  některé činnosti  odmítá vykonávat:  -  u 
obtíží  v grafomotorice  děti  nerady  kreslí,  -  u  problémů  v oblasti  zrakové 
percepce a krátkodobé paměti, nerady hrají pexeso.

I nadále mívají  častější úrazy, příčinou jsou poruchy motoriky a motorické 
koordinace a také jejich impulzivní jednání, jakoby bez zábran. Z toho důvodu 
dítě v mateřské školce v lepších případech mívá „jen“ výchovné problémy. 

Při  nástupu  dítěte  do  základní  školy  jsou  již  rodiče  natolik  vyčerpaní 
(postiženi syndromem vyhoření), že už těžko navazují kontakt i spolupráci se 
školou. O to více, tyto dětí mívají odložení školní docházky o jeden i více roků 
z důvodu nerovnoměrného vývoje centrální nervové soustavy.127 (30, 24-25)
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Avšak ne u všech dětí s ADHD je nezbytný odklad školní docházky – každé 
dítě je třeba posuzovat individuálně.

Průvodní symptomy:

- poruchy pozornosti
- hyperaktivita
- impulzivita
- percepčně motorické poruchy
- poruchy učení
- poruchy pamětí
- poruchy myšlení a řeči
- emoční poruchy a poruchy chování
- porucha opozičního vzdoru
- poruchy spánku a přijímání potravy
  
1. Poruchy pozornosti  
 

Děti  s poruchou  pozornosti  bývají  roztěkané,  nesoustředěné,  nepozorné, 
snadno jsou vyrušitelné z činnosti čímkoliv. Jako by nedokázaly odlišit, co je 
důležité a co ne.

Porucha  schopnosti  koncentrace  pozornosti  je  viditelná  i  u  předškolních 
dětí,  jak si nevydrží déle hrát  s jednou hračkou, u déle trvající  hry, hůře se 
přizpůsobují  pravidlům hry,  nedokončí  hru a  těkají  od jedné věci  ke druhé. 
Stále vyžadují nové podněty, často se nudí.

Proto  motivace  a  adekvátní  stimulace  hrají  ve  schopnosti  koncentrovat 
pozornost u dítěte s ADHD velkou roli.

Kolísající  schopnost  koncentrace  pozornosti  (fluktuace  pozornosti)  má 
špatný dopad na výkonnost dětí, jejich schopnost učení a na sociální adaptaci. 
V důsledku  toho  děti  mají  i  rychlejší  unavitelnost  a  mají  malý  rozsah 
pozornosti, což vede k přijímání omezeného množství informací.128 

2. Hyperaktivita

Hyperaktivita znamená:  nadměrná  nebo  vývojově  nepřiměřená  úroveň  
motorické či hlasové aktivity. Může to být vrtění, neklid, dítě sebou stále „šije“, 
je neustále v pohybu, poskakuje, padá ze židle, hraje si s rukama, ruší ostatní.
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Řečový  projev  je  nadměrný,  s častými  komentáři,  skákáním  do  řeči  či 
vydáváním atypických zvuků (brumláním),  je  překotný – děti  ze  sebe chrlí 
slova a nestačí slovy vyjádřit své myšlenky, až se zajíkají nebo zadýchávají. 
Mluví velmi hlasitě, až křičí.

Označujeme to jako  psychomotorický neklid. Dítě je většinou v celkovém 
napětí, nejen fyzickém, ale i psychickém. Jsou to hemživé děti, u kterých se 
můžou  projevovat  jemné  záškuby mimického  svalstva.  Aktivační  úroveň  je  
stálé zvýšena, což se prakticky projevuje tak, že dítě je stále aktivní, i když je 
unavené,  je  stále  v pohybu,  stále  od  něčeho  k něčemu  těká.  Je  unavené, 
nespokojené, v nepohodě, ale aktivitu přerušit nedokáže. Je k neutahání. Přesto 
jeho  nervová  soustava  je  přetížená,  protože  nedokáže  zaznamenat  signály 
únavy a včas si odpočinout. To znamená – útlumové reakce jsou pomalejší.

Některé  hyperaktivní  děti  mívají  obtíže  s usínáním,  dlouho  se  převalují 
v posteli, vymýšlejí důvody, proč vstát. 

Hypoaktivní děti jsou velmi pomalé, těžkopádné, utlumené až apatické. Jsou 
nemotorné,  neohrabané,  nereagují  pohotově,  nestíhají  vypracovat  úkol  včas, 
jsou ve všem poslední. Jsou jako „spící panny“, proto jsou obviňované, že jsou 
líné, hloupé, neschopné se cokoli naučit. Také bývají často zvýšeně unavitelné, 
na únavu reagují prohloubeným útlumem, apatií, někdy i podrážděně. Pro ně je 
charakteristické  pomalé osobnostní a pracovní tempo. A při vyvíjení tlaku na 
rychlost dítě znejistí, má panické reakce, může hrozit neurotizace.129 

3. Impulzivita

Impulzivní  jednání  znamená  okamžitou reakci  na podnět,  kdy  chybí  fáze 
rozmyšlení. Dítě jedná podle prvního nápadu, nezvykle prudce, intenzivně, bez 
zábran, zbrkle, což často vytváří nebezpečné, ohrožující situace jak pro dítě, 
tak pro jeho okolí, zvyšuje se riziko úrazu. Impulzivní jednání dětí je spojeno 
se  sníženými  volními ovládacími  schopnostmi.  Chybí  sebekontrola, 
sebeovládání, „dítě myslí až potom“. Jejich chování bývá  hlučné, spontánní,  
živelné,  zbrklé,  jsou  jako  „velká  voda“.  Schopnost  žádoucího  útlumu  je 
snížená,  reaktivita  je  naopak  zvýšená,  není  v rovnováze  proces  vzruchu  a 
útlumu.  Nedovedou domýšlet důsledky svého jednání. Tyto děti mívají  obtíže  
v komunikaci s ostatními – hovoří příliš  mnoho, je problém i přestat  mluvit. 
Mají obtíže při vykonávání činnosti, vyžadující delší čas – málokdy je dokončí. 
Také obtížně snášejí okamžité nesplnění svého přání. Neumějí trpělivě počkat, 
až na ně přijde řada, všechno chtějí ihned.130 
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4. Percepčně motorické poruchy

- Poruchy motoriky a senzomotorické koordinace.
To se u dětí projevuje obtížemi v jemné nebo i hrubé motorice. Pohyby dětí 

jsou  málo koordinované zvlášť v souhře pohybů horních a dolních končetin, 
jsou neohrabané, neobratné, nešikovné. Mají zvýšené svalové napětí, pohyby 
jsou křečovité. Proces automatizace pohybu je dlouhodobější.

V oblasti  jemné  motoriky  –  děti  mívají  problémy  v sebeobsluze – 
zavazování tkaniček, zapínání knoflíků a celkově v oblékání, při jídle. Často 
rozbijí věci jak při domácí práci, tak i při hraní. 
 
Poruchy percepčních a kognitivních funkcí

Jsou to poruchy sluchového a zrakového vnímání a souvisejí s dysgnózií – 
lehčí  poruchou  nebo  opožděním  vývoje  v oblasti  vnímání.  Tyto  děti  trpí 
deficity v sluchové i zrakové oblasti. Jde o poruchu funkce, ne orgánu – sluch i 
zrak je v pořádku, ale navenek se zdá,  jako by dítě špatně vidělo a slyšelo. 
V oblasti zraku jde o špatné rozlišování podobných tvarů. Mají také poruchy 
pravolevé orientace v prostoru i v čase. Také sluchově hůře rozlišují podobné 
zvuky, například při  psaní diktátů.  Problém nastává i při převádění podnětů 
(zrakových  na  sluchové).  Některé  děti  mají  narušeno  vnímání  vlastního 
tělesného schématu.

Tyto poruchy mají přímou souvislost se vznikem specifických vývojových 
poruch učení, někdy vázne sluchová paměť.131

Dítě má poruchu analyticko-syntetické činnosti, která je nezbytná pro výuku 
čtení a psaní. Dítě nedokáže složit a rozložit slovo z písmen a hlásek.132

5. Poruchy učení

To  jsou  poměrně  komplexní  specifické  poruchy.  Ve  škole  mají  obtíže 
v tělesné, výtvarné i pracovní výchově. Mají problémy s písmem, je hodnoceno 
jako pomalé,  neúhledné,  neuspořádané,  nečitelné.  Potíže jsou i  v rýsování  a 
kreslení.

Dyslexie – porucha čtení
Dysortografie – porucha pravopisu
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Dysgrafie – porucha grafického projevu
Dyskalkulie – porucha matematických schopností
Dyslalie – vada řeči

 Jsou  problémy  i  v řeči,  ve  vyslovování  obtížných,  delších  slov  a  také 
specifických asimilacích řeči (vyslovování slov se sykavkami), nebo měkkých 
a tvrdých slabik.133 

6. Poruchy paměti

Jsou  to  poruchy  krátkodobé  paměti  (sluchové  a  zrakové),  tzv.  provozní  
paměti,  která  uchovává  informace  po  dobu  několika  hodin,  dnů  a  týdnů 
(dlouhodobá paměť uchovává informace po dobu měsíců a  let).  Pro děti  je 
nejobtížnější  zapamatování  si  akustických  (verbálně  sdělených)  informací, 
které  jsou  uchovávány  sluchovou  pamětí.  Důsledkem je  nezapamatování  si 
nově  získaných  informací  (jsou  důležité  pro  školní  práci).  Je  postižen  celý 
paměťový proces: od ukládání získaných informací až po jejich vybavování si 
z paměti.

V důsledku toho dítě  často zapomíná nejen pokyny, ale i své věcí, pořad 
něco ztrácí a hledá, nepamatuje si, co kam dalo, pro co šlo, co má udělat. Do 
školy  si  zapomíná  vzít  pomůcky  a  domácí  úkoly  z domova.  Doma  si 
nepamatuje, jaké domácí úkoly mají dělat. Někdy paměť často ulpívá na jedné 
vzpomínce, od které se dítě nemůže dlouho odpoutat. Pokud je pro dítě pokyn 
delší a složitější, tak dítě není schopno zapamatovat si ho vůbec nebo třeba jen 
začátek nebo konec. Z těchto důvodů dítě nereaguje adekvátně na pokyny, a 
pak bývá označováno jako zapomětlivé nebo nespolehlivé.134

7. Poruchy myšlení a řeči

Myšlení se rozvíjí společně s řečí a vzájemně se ovlivňují. Dle diagnostiky 
rozumové schopnosti nebývají příliš narušeny, ale je snížena jejich využitelnost 
v praxi – výkon dítěte neodpovídá jeho schopnostem. Psychologové se shodují, 
že  vývoj  rozumových  schopností  je  nerovnoměrný,  dochází  ke  kolísání  ve 
výkonnosti,  výkyvy  jsou  velké  a  zřetelné.  Vágnerová  uvádí  „převahu 
verbálního myšlení nad neverbálním, což je způsobeno vlivem změny dynamiky  
psychických  procesů  u  hyperaktivních  dětí“135.  Tyto  děti  mají  určitou 
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ulpívavost a rigiditu v myšlení, tendenci ke stereotypním řešením, nedokážou 
skloubit  jednotlivosti  v celek.  Zvýšená  vnímavost  k  jakýmkoli  podnětům 
narušuje plynulost myšlení dítěte. Myšlení dítěte je chaoticky zmatené, bývá 
buď příliš rychlé, nebo pomalé, těžkopádné, zdlouhavé. Častá bývá kolísavost, 
nevyrovnanost, dítě hůře vnímá souvislost. Dítě hůře zobecňuje, má poruchy 
ve tvoření pojmů.

S poruchami myšlení souvisí poruchy řeči, které Vágnerová rozděluje na:
- poruchy  porozumění  řeči,  které  vznikají  vlivem  poruch  sluchové 

diferenciace a dysgnozie – tyto děti nechápou význam některých slov a 
jemné odstíny smyslu sdělení (mají „dlouhé vedení“) 

- poruchy  aktivní  řeči -  jsou  poruchy  artikulace  a  rytmu  řeči. 
Neobratnost mluvidel zapříčiňuje vadu řeči – dyslalie (patlavost).136 

S tím  souvisí  artikulační  neobratnost –  děti  mají  obtíže  s vyslovováním 
delších, náročnějších slov; specifická asimilace – chybná nebo nejednoznačná 
výslovnost  tvrdých a  měkkých slabik,  sykavek ve slovech. Někdy bývá řeč 
dítěte  nesrozumitelná,  neadekvátně  hlasitá,  bývá omezen  jazykový  cit  nebo 
opožděný vývoj řeči.137 

U děti s ADHD se objevují i poruchy tvorby pojmů, což způsobuje chudší a 
omezenější  slovní  zásobu.  Řečový  projev  bývá  často  chaotický.  Také  řeč 
druhých může pro dítě být obsahově nejasná,  nechápou klíčovou informaci, 
nevycítí signály podle tónu hlasu.138 

8. Emoční poruchy a poruchy chování
    (opoziční chování a negativizmus)

Děti s ADHD trpí často poruchami emocí (citů), jsou emočně labilní (citově 
nestálé), mívají  výkyvy nálad, rychlé přechody od pláče ke smíchu a naopak. 
Citové reakce jsou nevypočitatelné. Tyto děti prostě reagují někdy zvýšenou 
vzrušivostí, jindy útlumem. Vágnerová uvádí, že dítě má rychlé přechody od 
mrzutosti  k euforii,  citovou  nezralost a  labilitu  až  infantilnost,  což  může 
znamenat nízkou frustrační toleranci.139

 Na změny dítě reaguje neochotou, podrážděností, hněvem. Jejich snížená 
schopnost  vyrovnat  se  se  změnami  a  neúspěchy  vede  ke  konfliktům 
s ostatními. S výkyvy nálad souvisejí i výkyvy ve výkonnosti (je tu i souvislost 
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s kolísáním schopností koncentrace pozornosti, zvýšená efektivita, unavitelnost 
atd.). Pro tyto děti je typická nízká frustrační tolerance, neadekvátní reakce na 
různé  podněty  okolí  a  zvýšená  potřeba  bránit  se,  jsou  vnímavější  a 
zranitelnější,  mají  snížené  sebevědomí.  Agresivní  chování  může být  pro ně 
ventilem  pro  delší  dobu  shromážděného  napětí.  Také  mívají  sníženou 
schopnost vcítění – empatii.  Často ostatním svým chováním ublíží,  a nevědí 
proč, dělá jim obtíže rozlišit, co je vhodné a co naopak nevhodné.140 

Hyperaktivní  děti  samy přátelství  nevyhledávají,  bývají  často  introvertní, 
uzavřené do sebe, unikají do svých fantazijních světů. Kvůli tomu můžou být 
obětí  šikany  ze  strany  ostatních  dětí.  Všechny  tyto  projevy  poruch 
emocionality bývají uváděny jako primární projevy poruchy.141 

Jako sekundární problematika se označuje 
 Opoziční chování a negativizmus neboli opoziční vzdor:

   - dítě s toto poruchou bude odmítavé, vzdorovité, neposlušné a nepřátelské 
vůči nadřízeným osobám. Bude často: ztrácet trpělivost a rozčilovat se, hádat 
se s dospělými, odmlouvat a odmítat splnit požadavky a podřídit se pravidlům, 
úmyslně dělat věci, které někoho rozčilují, vinit ze svého chování ostatní, bude 
vztahovačné,  zlostné a rozmrzelé,  zlomyslné nebo mstivé, provokativní vůči 
dospělým i dětem, nerespektující autority dospělého.142 

- zvýšená agresivita: časté výbuchy vzteku, spojené se slovní nebo fyzickou 
agresí vůči věcem a ostatním. Tyto děti se často perou, ubližují ostatním dětem, 
mají sklony k šikaně a krutosti.143 

Proto  vzhledem  k jejich  složitému  chování,  děti  s touto  poruchou  mají 
spoustu  problémů  v jejich  interakci  s ostatními.  Jejich  chování  je  příčinou 
všech konfliktů, přitom samotné dítě to tak nevidí a svaluje vinu na ostatní a 
nebere zodpovědnost za své činy144

To jsou závažné poruchy chování. Odhaduje se, že porucha se vyskytuje u 
2-16%  dětí.  Charakteristické  rysy  chování  se  dají  pozorovat  před  osmým 
rokem života  dítěte.  Touto poruchou bývají  častěji  postižené  děti  (chlapci  i 
děvčata),  v jejichž  rodinách  se  u  jednoho  z rodičů  také  vyskytla  nějaká 
porucha, např. porucha nálad, porucha pozornosti, porucha chování, či porucha 
osobnosti. Tato porucha většinou předchází vzniku poruchy chování.145 
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   Některé projevy poruchy opozičního vzdoru lze sledovat i u ostatních dětí, 
ale to nemusí znamenat, že touto poruchou také trpí: 
- dítě, které odmítá dělat, co se mu řekne, může být většinou nepozorné
- dítě,  které  je  vzdorovité  a neposlušné nebo zlomyslné,  může mít  poruchu 
chování
- vzdor dítěte může být příznakem poruchy nálady
- může se jednat o reakci dítěte na okolní podmínky146 
   Jak poznat rozdíl mezi  opozičním vzdorem dítěte a poruchou opozičního 
vzdoru? Pokud odpor a vzdorné chování dítěte přetrvává už nejméně půl roku a 
jsou problémy ve škole, v rodinném životě a bydlení a je narušená schopnost 
dítěte fungovat normálně, pak je zapotřebí nechat dítě vyšetřit. 
   Jsou dva názory na to, proč některé děti mají poruchu opozičního vzdoru: 1.- 
že tato nemoc vznikne v důsledku narušení vývoje normálního chování, že děti 
uvíznou v této fázi vývoje a nikdy se z něj nedostanou; 2. – že tato porucha je 
výsledkem negativní interakce s dospělými, kterou děti mají během dospívání, 
a že za to můžou fyzikální faktory.147

   Výhled do budoucna u dětí s poruchou opozičního vzdoru: 1. – 50% dětí do 
osmi let svého věku se může během růstu zbavit této poruchy, a když porucha 
přetrvává i po dosažení osmého roku dítěte, tak šanci má jen 25% dětí, že se 
zbaví této poruchy; 2. – u 5 - 10% dětí předškolního věku se tato porucha se 
změní na ADHD; 3. – 5% dětí bude nadále mít poruchu opozičního vzdoru; 4. 
– tato porucha se může změnit v jinou poruchu.148  

U hyperaktivních dětí nezřídka bývá i disharmonický, psychopatický vývoj, 
při kterém se mění struktura osobnostních vlastností.

Mezi další poruchy chování u hyperaktivních děti lze zaznamenat:
-  disociální  chování (to  co  se  považuje  za  nesprávné  chování  – 

neposlušnost, neukázněnost, lhaní, podvádění)
-  asociální  chování (záškoláctví,  útěky,  poškozování  cizích  věcí, 

sebepoškozování)
- antisociální chování (trestné činy – krádeže, agresivní napadání ostatních, 

ničení  věcí  a  majetku,  vznik  závislosti  na  alkoholu,  drogách,  výherních 
automatech, žhářství).149(30, 43-49). U tohoto chování jsou dvě podskupiny: 1) 
podskupina  dětského  věku  –  před  desátým  rokem  života,  2)  podskupina 
dospívající  mládeže.  Pokud se porucha vyskytla před desátým rokem dítěte, 
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dítě bude na tom hůř, bude mít větší dispozici k asociální poruše osobnosti, 
poruchám nálady, úzkostným poruchám nebo k drogové závislosti.150 (33 , 59-
63) 

9. Poruchy spánku a potravy

Snížený příjem potravy u některých děti  s ADHD může vést zejména ve 
vývojovém období  puberty  k mentální  anorexii  u  dívek a  chlapců,  kteří  už 
měly  psychosomatické  podtexty  kvůli  dlouhodobým  náročným  životním 
situacím (negativní prožívání kvůli sobě a kvůli negativním reakcím okolí).

Také  tyto  děti  můžou mít  poruchy  spánku skoro  všeho druhu –  obtížné 
usínání,  noční  buzení,  noční  děsy,  somnambulizmus  (náměsíčnost),  noční 
pomočování. Nekvalitní a krátký spánek negativně ovlivňuje školní výkonnost 
dětí, v důsledku čehož se děti ještě hůře soustředí, jsou unavené, podrážděné, 
mají zvýšenou tendenci k výbuchům.151 (30, 26-27)

3.1.4. Vliv ADHD na prožívání a chování dětí

Dětí  s touto poruchou žijí  neustále  pod tlakem značně náročných situací, 
nejen  ve  školkách,  školách,  ale  v rodině  a  mezi  vrstevníky.  Stále  bojují  o 
uznání a úspěch, ale často prohrávají.  Denně se setkávají se situacemi, které 
jsou běžné pro ostatní děti, ale oni na ně nestačí, nezvládají je. Když dítě tuto 
situaci  nedokáže  přiměřeně  zvládnout,  řeší  ji  jinak,  po  svém.  To  jsou 
strategie:152 

- Únik  – dítě  se snaží  před svými problémy uniknout,  utéct.  Často to 
bývá únik do nemoci (nemusí být vědomý). Vědomě pak utíká ze školy  
nebo  domova,  časté  jsou  pozdní  příchody  do  školy,  utíkají 
z neoblíbených  předmětů.  Nebo  únik  do  vnitřního  světa,  do  snů  a 
představ.

- Regrese – „krok zpátky“, dítě se chová jako věkově mnohem mladší, 
jako by se vracelo do doby, kdy nároky zvládalo.Vybírají si mnohem 
mladší kamarády, kteří jsou méně kritičtí.
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- Popření neúspěchů nebo jejich zlehčování – je to vědomé, dítě jako 
by si neúspěch neuvědomovalo, že se něco nepovedlo. Jako by bralo na 
lehkou váhu,  navenek si  z neúspěchu nic  nedělá,  nebere vážně nebo 
zlehčuje  úspěchy jiných.  U starších  dětí  může dojít  ke  zkreslenému 
vnímaní reality, kdy dítě nevnímá, že něco udělalo špatně a svádí vinu 
na ostatní. Staví se do role ukřivděného.

- Poutání  pozorností  –  neúspěšné  dítě  se  snaží  alespoň  nějakým 
způsobem  uspět,  pak  poutá  pozornost  nevhodným  způsobem  – 
předváděním se , šaškováním, vytahováním se, provokováním ostatních 
dětí, rodičů a učitelů.

- Útok  –  dítě  svůj  neúspěch  řeší  slovním  napadáním  (urážením, 
zesměšňováním),  někdy  i  fyzickým  útokem  (vůči  předmětům  a 
ostatním dětem atd.)

Rodiče  takových  dětí  mají  kvůli  jejich  chování  konflikty  s okolím,  jsou 
obviňováni,  že  své  děti  špatně  vychovávají,  děti  jsou  považovány  za  zlé, 
nevychované,  líné,  hloupé.  Ale  rodiče  si  často  nevědí  rady,  protože  u nich 
selhávají běžné výchovné postupy, které znají ze svého dětství. Učitelé mají 
pocit, že takové děti ještě nezažili a že na ně nic nezabírá. Jak tedy s takovými 
dětmi pracovat, jak je vychovávat a jak to zvládnout?153 

Zdeněk Matějček zdůrazňuje, že aktivita v léčebné výchově dítěte pomáhá a 
snímá z rodičů pocit vlastní viny a brání přenášení viny na druhé, vede je od 
pasivity k aktivitě pozitivním směrem. Dále Matějček uvádí rady pro rodiče:154 

- Je třeba být trpělivým a zachovat si optimistický výhled do budoucna – 
protože  v povaze  těchto  poruch,  s postupující  zralostí  nervového 
systému, obtíží spíše ubývá a při správném léčení a výchově jsou pak 
nepatrné.

- Nešetřit  povzbuzením  dítěte,  pochvalou,  oceněním  i  za  projevenou 
snahu a taky zařídit věci tak, aby dítě to udělalo dobře a rodič je mohl 
pochválit.

- Nemělo by se dopustit, aby se dítě naučilo něčemu špatně – rodič se má 
s dítětem učit  a  provázet  ho  ve  výuce  svou  sympatizující  účastí  při 
každém novém kroku. A pokud možno s dítětem spolupracovat. 
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- Postupovat po malých dávkách a poskytovat dítěti odpočinek pokaždé, 
když je u něj zpozorována únava.

- Snažit se pokud možno využít zájem dítěte, který podněcuje a udržuje 
pozornost.

- Dopřát  dítěti  hodně  pohybu.  Protože  pohyb,  volná  hra  a  radostná 
aktivita znamenají pro dítě odpočinek nervového systému

- Snažit  se předcházet  pocitům méněcennosti  – chránit  dítě před příliš 
trapnými a opakovanými zážitky neúspěchu v soutěžích atd.

- V celém rodinném prostředí je třeba vytvořit ovzduší spolupráce – že 
dítě  všichni  doma mají  rádi  a  že  jsou  ochotni  mu  pomáhat,  ne  jen 
kontrolovat a kritizovat. Dítě se musí ve své rodině cítit tak spokojeně a 
prožívat tolik radosti jako každé jiné dítě.

- Rodina má úzce spolupracovat se školou a lékařem.155 
Rodiče  by  měli  sdělit  dítěti  podstatu  poruchy  ADHD  stručně,  jasně 

srozumitelně. Tady jsou rady jak objasnit ADHD dětem:
1. Říct dětem pravdu, a použít slovník, odpovídající věku dětí.
2. Dát dětem prostor na dotazy a na všechny jim odpovědět.
3. V žádném případě nespojovat ADHD s hloupostí, leností, retardací atd. 

Mít  ADHD  není  nic  špatného.  Uvést  příklady,  kdo  také  měl  tuto 
poruchu: Edison, Mozart, Einstein, herec Dustin Hoffman…

4. Hlídat,  aby  dítě  nepoužívalo  ADHD  jako  omluvu  a  výmluvu.  Dítě 
s ADHD stejně má zodpovědnost za své chování.

5. Informovat  ostatní  v okolí,  ale  stejně  je  možnost  setkání  se 
s nepochopením.156 

Rady pro zavádění struktury a pořádku do běžného života dítěte:

1. Napsat, jaké problémy je zapotřebí vyřešit, pojmenovat je konkrétně a 
přímo, když se sejde celá rodina.

2. Navrhnout řešení na každý problém. Používat seznamy, diář, budík atd.
3. Využívat odměn za vykonanou práci či za splněný úkol.
4. Pravidelně  poskytovat  dítěti  s ADHD zpětnou vazbu,  zasahovat  včas. 

Hodně dítě chválit.
5. Předávat dítěti zodpovědnost.
6. Zajistit dítěti doučování nebo pomoc s domácími úkoly.
7. Pořídit dítěti užitečné pomůcky, zeptat se ho, co by mu pomohlo.157  
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4.  Kázeň ve výchově 

Když  rodiče  uvažují  o  výchově  svých  dětí,  často  mají  na  mysli  kázeň. 
Nedbalé  kázeňské  opatření  způsobuje  to,  že  dítě  má možnost  volby –  buď 
může poslechnout a respektovat a podle toho se chovat, nebo odmítnout. Jedná 
se pak o jeho rozhodnutí,  ne rodičů.158 Volnost v rozhodování a jednání bez 
kontroly rodičů dělá děti svévolnými a přináší všem více problémů.159 
Avšak povinnost káznit spočívá jen na rodičích a tento úkol mají plnit v lásce.

Přičemž ve výchově je důležité zdůraznit dvě věci:
- úkolem  rodičů  je  vychovávat,  kázeň  je  jedna  z důležitých  součástí 

výchovy
- povinností dítěte je reagovat na rodičovskou výchovu.

Rodiče a dítě nesou společnou zodpovědnost, aby dítě vyzrálo v dospělého 
jedince.160 

Někteří  rodiče mylně ztotožňují  nářez s disciplínou.  Existuje  však i  další 
kázeňské opatření. Každá výchovná metoda má své přednosti a nevýhody, a 
také  je  použitelná  za  různých  okolností  a  situací.  I  každé  dítě  vyžaduje 
individuální přístup a výchovu. Také rozdílné situace vyžadují odlišné způsoby 
uplatňování kázně.161 

Podstata kázně:
- preventivní kázeň
- nápravná kázeň
- cíl kázně
- formování vůle bez zlomení ducha dítěte 
Aplikace kázně:
- začít záhy
- vymezit hranice
- být autoritou
- mít vyváženou nadvládou a lásku
- podporovat svého partnera v procesu káznění
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- všímat rozdíl mezi vědomou neposlušností a dětskou nezodpovědností
- vnímat potřeby dítěte
- být důsledný a odhodlaný
- nezapomínat na oprávněné požadavky dítěte
- vést dítě k pokání
- podporovat a odměňovat správné chování a postoje 

Podstata kázně:
Rodiče často ztotožňují kázeň s nápravou nebo trestem. Během zrání dítě 

potřebuje vedení, výuku, rady a někdy i výprask. Proto by slovo  kázeň  mělo 
být chápáno jako vedení. Dítě se dozvídá o světě a o svém postavení v něm, 
potřebuje  vedení  a  kázeň  pro  rozvíjení  stylu  myšlení,  zdravého  úsudku  a 
obezřetnosti. 

1. preventivní kázeň  – aktivní vedení obsahuje poučování a napravování, 
kdy se rodiče snaží v dítěti probudit touhu dělat to, co je správné, a tím 
předcházet  vážným  problémům.  Přitom  dítě  potřebuje  s důvěrou 
spoléhat na rodiče, kteří vedou dítě životem.

2. nápravná  kázeň  – klade  důraz  na  potlačení  nepřijatelného  chování  a 
projev  správného  chování.  Zahrnuje  jak  tresty,  tak  instrukce.  Trestní 
forma  kázně  spočívá  v tom,  že  rodič  uplatňuje  sankce  za  nevhodné 
chování,  instruktivní  forma  kázně  podporuje  pozitivní  chování  a 
postoje.162 Př 19,18 nabádá: „Trestej syna, dokud je naděje, a nechtěj mu  
přivodit  smrt!“,  také  v Př  22,15  čteme:  „Vězí  –  li  v srdci  chlapce  
pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí“. Pošetilostí si člověk podvrací 
cestu,  ale  jeho srdce má zlost  na Hospodina.163.  Duchovní  vzpoura u 
dospělých lidí často mívá své kořeny v dětství, kdy se jejich pošetilostí 
nikdo nezabýval.

3. cíl kázně  – má mít pozitivní vyústění, kdy chování dítěte během růstu 
vykazuje zodpovědnost za své jednání a postoje a správné rozhodování.

4. formování vůle bez zlomení ducha – děti se mezi sebou liší různě silnou 
vůlí, kterou rodiče musí důsledně utvářet a přitom chránit ducha dítěte. 
Rodiče  musí  pochopit  rozdíl  mezi  podlamováním  ducha dítěte  a 
lámáním jeho vůle164. Lidský duch je velmi křehký, proto se s ním má 
zacházet  opatrně.  Zahrnuje  pohled  člověka  na  sebe,  vědomí  vlastní 
hodnoty  a  různé  emocionální  faktory.  Rodiče  svým  posměchem, 

162 Křesťanská rodina: Jak vést své dítě k Bohu, BEE International, BIBLOS, Třinec IX, 1997, 
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neúctou, urážkami, hrozbami a slovním odmítáním mohou svému dítěti 
velmi uškodit.165

Deptání ducha dítěte rodič může dosáhnout různými způsoby:
- „neposkytne možnost dosáhnout odpuštění
- klade větší důraz na selhání a nezdary než na úspěchy
- svými slovy spíše boří, než buduje
- vyžaduje poslušnost a neposkytuje lásku
- nahradí laskavost, pokoru a trpělivost tvrdostí a hněvem
- když rodič nikdy nedokáže přiznat svou chybu“166

Cílem rodičů je řídit chování dítěte – donutit ho, aby se za všech okolností 
chovalo správně. Takový cíl není rozumný a ani dosažitelný. Výchova a kázeň 
nemají dítě ovládnout, ale naopak s důrazem na spolupráci umožnit dítěti, aby 
se svobodně rozhodlo, že se bude chovat odpovídajícím způsobem. Když jedná 
správně, má z toho mít dobrý pocit. To je cílem výchovy a kázně, poskytující 
dítěti příležitost k poučení.167 

4.1. Odměny 

Odměna je výchovný prostředek, kterým rodič působí na chování a osobnost 
dítěte. Odměnou rozumíme formu zásahu, která je příjemnou odplatou za dobré 
nebo přiměřené jednání. Z psychologického hlediska je odměnou to, co jako 
odměnu prožívá  samo dítě.  Odměnu  doprovází  příjemný  povznášející  pocit 
uspokojení,  který  by  si  dítě  rádo  co  nejdéle  vychutnalo  a  zase  znovu 
zopakovalo.168 

Odměna má větší dosah a účinnost než trest, protože trest špatné chování jen 
zastavuje, naproti tomu odměna navozuje a utvrzuje to správné, co se očekává 
od dítěte. „Největší odměnou je dítěti vědomí toho, že udělalo radost těm, kdo  
je mají rádi, a dárek navíc je symbolické vyjádření toho vztahu.“ 169

4.1.1. Kladná zpětná vazba a odměny
  
  Kladná zpětná vazba je nejmocnější nástroj pro zlepšení chování a budování 
sebeúcty dítěte. Dá se používat dvěma způsoby:

165 DOBSON, J.: Být sám sebou, Návrat domů, Praha 1994, s. 86-87
166 Křesťanská rodina: Jak vést své dítě k Bohu, BEE International, BIBLOS, Třinec IX, 1997, 
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- k zlepšení žádoucího chování,
- k redukci chování nežádoucího

Kladnou  zpětnou  vazbu  k zlepšení  žádoucího  chování  se  dá  snadno 
prokazovat – všímat si,  kdy dítě dělá něco správně.  Pak ho povzbudit  nebo 
pochválit  nebo odměnit  sladkostí  nebo dovolit  věnovat se oblíbené činnosti. 
Rodiče si totiž často dětí všímají jen ve chvílích, kdy zlobí, a dobré chování 
berou jako samozřejmost. 

Kladná zpětná vazba se dá použít pro: 
- vyloučení nebo oslabení nesprávného chování a zlozvyků
- budování vlastní hodnoty a úcty k sobě samým
- vnitřní proměnu dítěte 170(8, 38-40)

    
Děti jednají  podle toho, co od nich očekávají  rodiče. Pokud svému dítěti 

rodič říká, že je hlučné, tak bude hlučné dál. Rodiče by naopak měli předávat 
dítěti  jiné  sdělení  typu:  „Důvěřuji  ti.  Vím, že se na tebe mohu spolehnout. 
Zvládneš to lépe. Dělej to kvůli sobě.“ Jasně, že po první pochvale nedojde 
k průlomu a že se mnoho nezmění. Důležité je vytrvat, než přijde očekávané 
chování.
   Když rodič chválí dítě, má být konkrétní, pochválit určité chování, ne dítě. 
Povzbuzení  nejvíc  také  potřebují  děti,  které  mají  narušené  vědomí  vlastní 
hodnoty,  chybí  jim  vytrvalost  a  rozhodnost.  Povzbuzování  v nich  buduje 
motivaci a pomůže jim projít těžkou situací, překonat strach a stres. Díky tomu 
také  dítě  nalezne  způsob,  jak  řešit  problémy  a  zažít  úspěch.  Povzbuzování 
dodává podporu, buduje důvěru a víru.
   Chválu ale má rodič používat moudře, protože nezasloužená pochvala může 
vést u dítěte k domýšlivosti a falešnému sebeuspokojení.
   Matějček označuje odměnu jako to, co dítě za odměnu přijímá.171

   Hmotné odměny – jsou to věci, po nichž děti touží. Když dítě dostane takový 
dárek, rodič nikdy nesmí zapomenout poděkovat a povzbudit je.172

   Seznam odměn pro děti do dvanácti let:

- objetí a polibky, chvála a povzbuzení, 
- hraní  na  počítači,  hrací  kuličky,  čas  strávený  s rodičem,  řádění 

s rodičem, čtení knížky spolu s rodičem, procházka, rodinná projížďka 
na  kole,  výlet  s překvapením,  návštěva  u  kamaráda,  přespání  u 
kamaráda, dětský mejdan, 

170 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 38-40
171 MATĚJČEK, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Portál, Praha,1994, s. 26
172 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 40-41



- ovocný pohár v cukrárně, poděkování v sáčku se svačinou, 
- překvapení, hraní sportovních her, kouzla, kreslení, hraní venku, 
- výukové  stavebnice,  stavění  modelů,  kartičky  s  hokejisty,  nové 

oblečení
- sledování televize, videa, videohry, hraní a zpívání písniček, 
- pozdější odchod do postele, stan z deky, táboření na zahradě, pouštění 

draka, plavání, rybaření, bruslení, kuželky
- návštěva kina, zoo, muzea, knihovny, oběd mimo domov v restauraci 

podle výběru dítěte, pomoc s přípravou jídla, zákusků, pomoc rodičům 
s prací

- peníze, kapesné173 

   Videohry, peníze a kapesné by se měly dávat s rozvahou, protože hodnota 
odměny a  trestu  je  pro každé  dítě  jiná  a  závisí  na  jeho osobnosti  a  na 
situaci,  za  níž  k výchově  ve  formě  odměn  a  trestu  dochází.  Protože 
v některých případech odměny můžou být kontraproduktivní, například u 
videoher, aby s toho se nevyvinula závislost na hrách, totéž i u peněžních 
odměn.  Když  se  budou  dávat  často,  dítě  si  pak  zvykne  a  bez  peněžní 
odměny nebude chtít udělat nic. Což není správná motivace. 
   Leman  radí  vyzkoušet  místo  odměny  povzbuzení.  Mezi  odměnou  a 
povzbuzením je malý rozdíl, který spočívá v postoji rodičů a v základních 
pravidlech,  která  rodiče  doma  uplatňují.  Při  povzbuzení  je  správné  a 
moudré  pochválit  a  ohodnotit  vykonanou  práci  a  vyhnout  se  spojování 
toho, jak je dítě „hodné“ či „dobré“. Rodič se má při tom snažit zdůraznit, 
že dítě není hodné jeho lásky jen tehdy, když něco udělá dobře, ale že ho 
má rád bezpodmínečnou láskou i tehdy, když něco pokazí.174 (58, 56)
   Používání  kapesného  může  pomoci  naučit  dítě  zodpovědnosti  a 
hospodaření  s penězi.  Tady je  důležité  jakým způsobem rodiče  kapesné 
používají a jak dětem dávají. Je správné dávat svým dětem odlišné sumy 
peněz podle věku dítěte. Čím je dítě starší, tím je kapesné vyšší. Leman 
doporučuje, aby kapesné bylo součástí rodinného rozpočtu a mělo se dávat 
dítěti  pravidelně  v určitý  den týdne či  měsíce.  Také děti  by se měly  na 
kapesné  těšit  a  utrácet  podle  svého uvážení.  Přitom rodiče  by  měli  dát 
pozor,  aby  kapesné  nebylo  pojato  jako  „mzda“  za  splnění  domácích 
povinností, ale na základě toho, že patří do rodiny. Kapesné by ovšem mělo 
být  vázáno na  určité  podmínky,  například,  že  dítě  jako člen  rodiny má 
zodpovědnost  za  určité  domácí  práce  a  podílí  se  na  chodu domácnosti. 
Dále,  kapesné  je  také  příležitostí,  aby  se  dítě  naučilo  šetřit  a  dobře 
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spravovat své peníze. Přitom nějaká část peněz by měla patřit Bohu, něco 
by se mělo ušetřit, zbytek by dítě mohlo utratit, jak chce. Tím se dítě učí 
denně dělat promyšlená rozhodnutí.175 (58, 61-63)
 

4.2. Důsledky

Za  splnění  úkolů  mohou  děti  získat  odměnu,  za  nesplnění  –  negativní 
důsledky, které učí děti,  jak se mají  rozhodovat.  Dobrá rozhodnutí  přinášejí 
kladné důsledky, špatná rozhodnutí  – negativní  důsledky. Na tomto základě 
dítě  pochopí,  že  existuje  pravidlo  příčiny  a  následku.  Důsledky  mají  být 
konkrétní, rozumné a vynutitelné. Korektní je, když dítě přesně ví, co se stane. 
Rozumné jsou důsledky, když mají smysl. Správně by rodiče měli jednat, když 
nejsou rozzlobení a mají chladnou hlavu. Důsledek musí být kontrolovatelný a 
splnitelný.

Vymezenými pravidly a důsledky dítě se naučí, že o zodpovědném jednání 
rozhoduje  ono  samo,  a  co  ho  čeká,  záleží  na  jeho  rozhodnutí,  nikoli  na 
rodičích.
Stanoví-li rodič vysoké očekávání, dítě ztratí sebedůvěru a odvahu. Není dobře 
chtít od něj dokonalost. Pokud jsou nároky naopak nízké, dítě toho zneužije. 
Odpovídající nároky jsou tehdy, když dítě musí vynaložit určitou námahu, ale 
neprožívá frustraci.176

   Někdy není  snadné  říci  „ne“  a  být  důsledný.  Může  to  bolet  a  bylo  by 
mnohem snazší se poddat tlaku a vyhovět dítěti, protože rodič už je unavený, 
chce mít klid a pokoj, nemá sílu odolat tlaku dítěte,  nebo nemá čas. Hodně 
rodičů postrádá důslednost, říkají věci, které nemyslí vážně, říkají „ne“, a pak 
se podvolí. Nesplní, co řeknou. Trochu zlobení stačí, aby rodič své „ne“ změnil 
na „ano“, chová se pokaždé jinak: občas si nevšimne zlobení, občas se chová 
přísně.177

4.3. Vyhrožování a varování

Hrozba není trest, pouze vyjadřuje záměr trestat. Jsou to jen slova. Mnozí 
rodiče pouze vyhrožují, protože nevědí, jak trestat, nebo se bojí trestat, nebo 
jsou líní, aby splnili své slovo a dítě potrestali. Ale často hrozby chování dítěte 
jen zhoršují. Pak hrozbami se dítě naučí nevěřit tomu, co rodiče říkají. Protože 
vyhrožování je jedna z forem nedůslednosti.

175 LEMAN, K.: Jak vychovat děti a nepřijít o rozum, Návrat domů, Praha 2011, s. 61-63
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Varování  je  něco trochu jiného,  pokud se používá  zřídka  a  s moudrostí, 
může být velmi účinné. Je lepší používat varování tehdy, když dítě neví, že se 
chová špatně:  „  Filipe!  To se  nedělá.  Nech toho,  prosím!“  Varování  se  dá 
použít jen u rodičů, o nichž jejich dítě ví, že své slovo dodrží. 

Mnozí rodiče se bojí říci „ne“. Někteří se záporu úplně vyhýbají, protože se 
nechtějí hádat. Jiní se cítí provinile, když jejich dítě dostane záchvat vzteku. A 
další se bojí, že jejich děti je nebudou je mít rády. Někteří rodiče jsou líní a 
nechtějí  zakročit.  Hodně rodičů používá neutrální  výroky „Ještě pět minut“, 
„Možná“,  „Uvidíme“.  Neutrální  výroky  oddalují  nevyhnutelné.  Pak  děti 
pochopí, že „možná“ a další výroky, znamená někdy „ano“ a někdy „ne“, a 
když začnou kňourat a dožadovat se, tak doufají, že rodiče udolají. Čas od času 
je lepší, aby po „možná“ následoval zápor typu: „ Vím, že jsem řekla „možná“, 
Přemýšlela jsem o tom a odpověď zní ne“. Určitě to dítěti prospěje.178 

4.4. Důslednost

Chce-li rodič mít ukázněné dítě, musí být důsledný. Pokud něco rodič řekne, 
musí to myslet vážně a musí to splnit,  což ovlivní chování dítěte k lepšímu. 
Důslednost je důležitým prvkem vztahu rodičů a dětí. Protože pokud dovolíme 
dítěti drobný přestupek, pak dítě rodiče donutí k větší toleranci. Bude-li rodič 
jednat důsledně s jedním dítětem, další děti  se z jeho příkladu poučí a rodič 
bude mít u všech dětí autoritu.

Děti potřebují vědět souvislosti mezi svým chováním a tím, co se jim stane 
potom:  když  se  budou  chovat  tak  a  tak,  stane  se  to  a  to.  Tak  se  děti  učí 
rozhodovaní a sebekázni tak, že předvídají důsledky svých činů.

Důslednost  musí  být  i  mezi  rodiči.  Pokud jeden rodič  dovoluje  a  druhý 
zakazuje, dítě se brzo se naučí manipulovat a bude vědět, kterého rodiče má o 
co  požádat.  Proto  by  se  rodiče  měli  dohodnout  na  pravidlech  vedení 
domácnosti a na tom, co očekávají od dětí, a také kdy a jak je budou trestat. 
Když jeden rodič nesouhlasí, má si to vyříkat s druhým rodičem tehdy, kdy je 
neslyší děti. Rodiče by měli být ve vystupování před dítětem jednotní, i když se 
neshodnou, mají hledat kompromis. Jinak dítě hned pochopí, kdy jsou rodiče 
zranitelní a využije to ve svůj prospěch: „Ale táta proti tomu nic nemá“, nebo 
„Máma říkala, že bych mohla jít“.179

Děti,  aby  si  vynutily  své,  kňourají,  otravují  a  vztekají  se,  a  manipulace 
s rodiči jim jde výborně. Něco pochytí samy a něco je naučí rodiče. A pokud se 
jejich  záchvatům vzteku rodiče  podvolí,  bude se to  opakovat  častěji.  Tento 

178 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 82-83
179 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 83-86
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špatný vzorec chování se upevní už ve věku dvou let dítěte,  a pak se velmi 
obtížně mění. 

Když rodič nabízí odměnu dítěti, které se hádá a snaží se vyhnout splnění 
svého úkolu, dává dítěti úplatek, který je odměnou za nesprávné chování. Je to 
pokus  vyškemrat  si  na  zlobícím  dítěti  dobré  chování.  Tím  také  rodič 
povzbuzuje k mnohem odmítavějšímu a méně spolupracujícímu postoji dítěte. 
Proto jediná možnost je v tom, že se rodič nátlaku přestane poddávat a odepře 
dítěti odměnu, kterou si svým nevhodným chováním vynucuje. Pak se takové 
chování nebude opakovat. Tomu se říká „vyhasnutí“. Ale někdy se stane, že 
když se rodič přestane nevhodnému chování podvolovat,  dítě se chová ještě 
mnohem hůř, záchvaty vzteku jsou ještě silnější. Tomuto jevu se říká „nárůst 
před  vyhasnutím“.  Protože  čím  déle  a  čím  více  je  nevhodné  chování 
odměňováno,  tím  pomaleji  dojde  k vyhasnutí.  Rodič  musí  vytrvat,  být 
důsledný a plnit své slovo. Pak dítě zjistí, že rodič, když něco řekne, to myslí 
vážně a jeho chování vůči rodiči se zlepší.180 

Důslednost je moc důležitá také i v trestání. Když rodič řekne dítěti, že za 
určité chování bude potrestáno, musí pokaždé své slovo splnit.  Pokud rodič 
nechá zlobení bez povšimnutí, nebo trestá, jen když má náladu, tak se problém 
zhorší, dítě se naučí, že svá slova rodič nemyslí vážně, a naučí dítě vytrvalosti 
v negativním smyslu, že nesprávné chování mu bude s časem procházet. 

V situacích,  kdy se dítě  vzteká  a  zlobí,  rodiče  pociťují  hněv, pocit  viny, 
stres, úzkost a další nepříjemné pocity. Hněv zbavuje rodiče zdravého úsudku a 
je odměnou pro dítě, které usiluje o moc. Pocit viny vede rodiče k tomu, že se 
snaží dítěti své nedostatky vynahradit. A tím rodič přestane být důsledný. Je 
mu líto, že není dokonalý, a bude se snažit to nějak dítěti odčinit a občas se 
dítěti podvolí. Což brání v úspěšné výchově.

Aby rodič redukoval množství negativních pocitů, musí věřit, že má v moci 
své myšlenky a jimi ovládá své emoce a pocity. K tomuto účelu slouží duševní 
techniky,  pomáhající  k rozptýlení  hněvu:  než  vybuchnout,  tak  jít  do  svého 
pokoje nebo se projít, nebo udělat pro sebe něco příjemného…Je dobré se učit 
sebeovládání, konflikty se dají řešit bez hněvu.181

4.5. Trest 

Funkce trestů:182

- napravit škodu, která vznikla špatným chováním
- zabránit opakování podobného jednání

180 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 94-96
181 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 92-101
182 VANÍČKOVÁ, E.: Tělesné tresty dětí, Grada 2004, s. 34-35



- zbavit viníka pocitu viny
  
Definice trestu: 

Trest je výchovný prostředek, kterým rodič působí na chování a osobnost 
dítěte. Trestem rozumíme formu zásahu s nepříznivým důsledkem pro dítě, při 
kterém se rodič snaží zabránit nebo omezit špatné chování a jejich opakování. 
Ten, kdo trest udílí, tak naznačuje, že byla překročena stanovená hranice.183 

Trest je nepříjemný, zahanbující  a tísnivý pocit  provinění.  Trest je to, co 
samo dítě  jako  trest  prožívá.184.  Je  to  mocný  nástroj,  není  však  snadné  ho 
efektivně využívat.185

Jestli rodič trestá dítě za každou chybu a nic víc, dítě se nenaučí správnému 
chování,  bude se jen bát trestajícího rodiče a snažit  se podvádět a uniknout 
trestům.  Naopak  když  dítě  za  každý  drobný  úspěch  dostane  ocenění  a 
povzbuzení, pak bude pracovat s chutí a nepodvádět.186 

Správný trest  se  používá  zřídka,  protože je  ho málokdy zapotřebí.  To je 
zlaté pravidlo trestání. Trest by měl redukovat potřebu dalších trestů a omezit 
nevhodné  chování.  Pokud  ale  nedochází  ke  změně,  tak  trest  není  účinný. 
Hodně rodičů si myslí, že křik, hrozby a výprask jsou dobré tresty, ale je to 
omyl. Tím jen uvolňují svůj hněv. Není možné spojovat trest s hněvem. Někdy 
je to pro dítě odměna, že vyprovokovalo záměrně u rodičů hněv, tím má nad 
rodičem moc. Pak další špatná věc – rozhněvaný člověk může říci věci, které 
ani nechce a které nemyslí  vážně,  což potom může moc mrzet a také může 
vyvolat u dítěte  pocit,  že trest  je formou pomsty.  Nejúčinnější  jsou předem 
stanovené a dobře připravené tresty.187 

U nevhodného opakovaného chování je lepší vyzkoušet několik kladných 
stimulů, a pak, když to nezabere, použít trest. 

 Matějček rozlišuje šest druhů trestu:188 
1. Odepřít něco milého – tlumivý vliv nepříjemného zážitku z nesplněné 

touhy, z neuspokojené potřeby na nevhodné chování
2. Práce jako trest – náprava škody, kterou dítě způsobilo. Rozlišit by se 

měla  škoda způsobená náhodou,  neobratností,  neopatrností.  Dítě  si 
může svůj pocit viny „odpracovat“

183 MATĚJČEK, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Portál, Praha,1994, s. 26
184 VANÍČKOVÁ, E.: Tělesné tresty dětí, Grada 2004, s. 34

185 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 104
186 MATĚJČEK, Z.: Rodiče a děti, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství, Praha, 1986, s. 186

187 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 105-106
188 MATĚJČEK, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Portál, Praha,1994, s. 74-86 

64



3. Ponížení, výtka – lítost jako cesta k nápravě jen od někoho, ke komu 
má dítě citový vztah, nebezpečí přehánění.

4. Hrozba –  zabránění  nežádoucímu  chování  v budoucnu,  nesmí  být 
trvalá.

5. Trest odložený a okamžitý – jednat nejlépe ihned, jinak si dítě hledá 
únikovou cestu

6. Fyzický trest – nebezpečí týraní a zneužívání.

Když rodič chce dítě potrestat, měl by položit si tyto otázky:
- Pomůže tento trest dítěti k lepšímu chování?
- Ovlivní tento trest nevhodné chování k lepšímu?
- Sníží tento trest potřebu dalšího trestání?
- Trestám v rozčílení?
- Jsem na tento trest připraven? Používám ho impulzivně?
- Pokořím ho tímto trestem nebo zahanbím?
- Jsem důsledný? Trestám okamžitě po přestupku?
- Je tento trest rozumný a spravedlivý?
- Zkusil jsem kladnou motivaci?189 

 „Mezi proviněním a trestem musí být určitá úměrnost, říká Matejček, jako 
mezi žádoucím chováním a odměnou. Na malé provinění patří malý trest, na  
velké velký.“ Dále uvádí rady týkající se odměn a trestu:190

a) odměny a tresty by měly být přiměřené osobností dítěte a jeho věku. U 
odměn je lepší, když dítě samo poradí, protože nezáleží na tom, co mu 
dáváme, ale co to dává jemu. S postupujícím věkem dítěte ztrácejí na 
účinnosti ty výchovné prostředky, které jsou vázané na nějaké tělesné 
pocity, ale nabývají na významu prostředky duševní povahy – pochvala, 
ocenění, projev uspokojení jako odměna, a u trestu – výčitka, domluva, 
pokárání a projev nespokojenosti.

b) Tresty a odměny by měly být dítěti vždy srozumitelné (hlavně u trestu). 
Dítě  nesmí  být  trestáno  za  nějakou  tajemnou  vinu,  kterou  nemůže 
pochopit, ale naopak musí dobře znát svůj přestupek. Někdy malé dítě 
bere odloučení od matky jako trest a těžce se ho nese. Například, když 
matka je v nemocnici. Proto je vždy je dobře na každou vnější změnu 
situace dítě připravit dopředu.

c) Soustava výchovných prostředku by měla být členitá a bohatá, mělo by 
se vyvarovat se stalého opakování jednoho a téhož postupu. Což dítě 
pak bude brát jako nezbytnou nutnost, a bude ji trpělivě snášet nebo se jí 
pokusí vyhnout. A účinek trestu nebude takový, jak si přáli rodiče.

189 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 108-109
190 MATĚJČEK, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Portál, Praha,1994, s. 65-72



d) Odměny a tresty se nemají přehánět, protože pak si dítě jako reakci na 
ně  vytváří  nezdravé  postoje.  Příliš  silné  tresty  vedou  z jedné  strany 
k útlumu,  pasivitě  a  apatii,  nebo z druhé strany ke vzdoru,  vzpouře a 
k touze po pomstě. Také přehnání jak trestu, tak i odměny nemohou u 
dítěte zapadnout do představy spravedlnosti,  kterou si dítě s postupem 
věku vytváří.

e) V používání  odměn a trestů  má být  důslednost.  Nedůslednost  naopak 
uvádí dítě ve zmatek a snižuje autoritu rodiče v jeho očích.191

   
Odpuštění  a  trest,  podle Matějčka,  jsou základní  výchovné prostředky,  a 

jejich pomocí máme vést dítě k určitému cíli.  A nástrojem k vedení dítěte je 
odpuštění. Odpuštění není odměna, je to osvobození od napětí z prožité viny a 
trestu.  Je  to  akt  smíření.  A jako každé  osvobození,  vzbuzuje  to  kladný cit 
k rodiči. Pak dítě bude provinění prožívat jako touhu po nápravě, po usmíření a 
po lepším chování do budoucna.

Matějček  varuje  před  krajnostmi.  Z jedné  strany  nikdy  nic  neodpustit 
znamená, že rodič jedná necitelně, nelidsky, nevýchovně. Což vytváří propast 
mezi  rodičem  a  dítětem.  Z druhé  strany  vždycky  všechno  hned  odpustit 
znamená pro rodiče ztrátu autority a možnosti dítě vést a vychovávat. Proto 
rodič musí mít rozumovou úvahu, cit a porozumění pro individuální vlastnosti 
dítěte.192  

Srovnání mezi kladnou zpětnou vazbou a trestem:193 

Kladná zpětná vazba Trest
Je pro dárce a příjemce příjemná Vzbuzuje  nepříjemné  pocity,  často 

hněv
Klade  důraz  na  správné  chování. 
Vede  dětí  k samostatnému 
přemýšlení. 

Strhává  pozornost  na  nežádoucí 
chování.

Zvyšuje motivaci. Může  mít  na  motivaci  negativní 
účinek.

Vytváří pocit úspěchu. Může  v dětech  vytvářet  pocity 
neúspěchů.

Zvyšuje sebejistotu a sebeúctu dítěte. Může mít negativní vliv na sebeúctu 
dítěte.

191MATĚJČEK, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Portál, Praha,1994, s. 65-72 
192 MATĚJČEK, Z.: Rodiče a děti, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství, Praha, 1986, s. 186
193 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 110
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Dodává dítěti sebedůvěru. Oslabuje sebejistotu.
Učí  děti  důvěřovat  svým 
rozhodnutím.

Neposiluje  důvěru.  Někdy  může 
vytvářet pocity strachu.

Děti motivuje k tomu, aby usilovaly o 
splnění cíle.

Může  v dětech  vzbuzovat  zoufalství. 
„Proč  bych  se  měl  snažit?  Stejně 
z toho mám vždycky jen problémy“.

Rozvíjí  zodpovědnost.  „Když  se 
správně  rozhodnu,  mám  z toho 
radost“.

Často  vede  děti  k tomu,  že  se 
vyhýbají zodpovědnosti za své činy.

Posiluje zdravé rodinné ovzduší. Může  způsobit  mezi  členy  rodiny 
odcizení

Děti povzbuzuje k tomu, aby s rodiči 
hovořily.

Odrazuje  od  důvěrné  komunikace 
s rodiči.

Učí děti kladnému přístupu k druhým. Agresivní trest učí děti agresivitě vůči 
ostatním.

Pomocí  kladné  zpětné  vazby  se 
snadno dosahuje dobrých výsledků

Správné používání trestu je náročné.

Rady jak trestat děti a netrestat sebe podle Severe:194 

- používat  tresty,  které  se  snadno  provádějí  –  usnadní  důslednost  ve 
výchově

- vysvětlit  dítěti  smysl trestu – proč je za určitou věc potrestáno, lépe 
trestu porozumí a bude ochotněji spolupracovat

- trestat podle situace – podle závažnosti  přestupku, využívat možnost, 
kterou situace nabízí. Pokud dítě udělá nepořádek, pak ten nepořádek 
uklidí. Některým dětem lze svěřit výběr trestu, rychleji se tím poučí a 
budou povzbuzené k větší zralosti a zodpovědnosti.

- mírné tresty jsou produktivnější než tresty přísné, které vyvolávají hněv 
nebo touhu po pomstě. Pokud trest dítě vnímá jako nespravedlivý, bude 
se mstít nebo se začne hádat.

- Konstruktivní  využití  zákazů  –  znamená  to  časově  omezenou  ztrátu 
možnosti využívat určitých výhod, jsou vhodné pro děti i dospívající 
mládež  (sledování  televize,  brzký  odchod  do  postele,  návštěvy 
kamarádů, používání telefonu, hraní PC her, nebo hraní si s určitými 
hračkami. Lepší je používat takové zákazy, které se snadno aplikují a 
nikoho jiného neomezují. Příliš dlouhé tresty vyvolávají u dětí pocit, že 

194 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 112-115



jsou pronásledované, že si rodiče na ně zasedli, touhu po pomstě. Mají 
pocit  beznaděje,  a  nemají  důvod  zlepšit  chování.  Proto  maximálně 
použitelná délka trestu by měla být dvanáct dnů. Taky je dobré vysvětlit 
dítěti, že za dobré chování během dne se zkrátí délka trestu o 1 den. Je 
dobře namalovat kalendář, kde si dítě bude odškrtávat dny a uvidí svůj 
pokrok a konec trestu.

- Nedávat nic zadarmo a nespojovat jeden trest s jinými.195

Tělesné tresty ve výchově

Definice: „Tělesný trest je úmyslné či záměrné způsobení bolesti atakem na  
tělo pro kázeňský přestupek“196

Tělesné týrání – je vědomý trest pomocí předmětů (vařečka, řemen, proutek 
atd.) nebo trest na citlivou část těla (hlava, bříško, oblast pohlavních orgánů, 
dlaně atd.). Za tělesné týraní se také považují tresty, po nichž na těle zůstávají 
stopy. Je to jednání rodiče vůči dítěti,  jež je v dané společnosti  nepřijatelné 
nebo odmítané a poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, 
nebo mu také způsobuje smrt.197 

Tři způsoby tělesných trestů podle amerického psychologa Sala Severe, 
který se zabývá dětmi s poruchami chování  a také pořádá ve Spojených 
státech rodičovské kurzy :198

1. Impulzivní přístup – dá se nazvat také „celodenní přístup“. Běžně se 
používá u malých dětí jako plácnutí, které rodiče nemyslí vážně. Je to 
automatické  nebo reflexivní  jednání.  Často  je  to  plácnutí  přes  ruku, 
protože děti rády experimentují a sahají na něco, na co by sahat neměly. 
Je to jinak, když rodič má dobrou nebo špatnou náladu, a někdy dítě 
dostane trest za něco, za co včera nedostalo, protože rodič měl dobrou 
náladu. Děti, které jsou impulzivně bity, si začnou myslet,  že tělesné 
tresty jsou normální součástí života, a pak trestání aplikují na dětech ve 
škole,  školce  a  na  sourozenci,  když  se  jim  něco,  co  dělá  jiné  dítě, 
nebude líbit. Také mají přesvědčení, že všechno dělají špatně. A pak se 

195 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 112-115
196 VANÍČKOVÁ, E.: Tělesné tresty dětí, Grada 2004, s. 31
197 SYNOVSKÝ, J.: DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, 
Grada 1995, s. 23-24
198 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 117-118
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chovají slušně jen kvůli strachu. Pak, když rodiče nejsou nablízku, jsou 
nekontrolovatelné.

2. Trestání  v hněvu –  je  to  nejčastější,  ale  i  nejškodlivější.  Přináší  to 
několik  problémů:  a)  dítě  získá  moc  nad  náladou  a  sebeovládáním 
rodiče, a pak by rodič v hněvu mohl dítěti ublížit; b) dítě se učí, aby 
v hněvu  reagovalo  hrubou  silou,  že  když  je  rozzlobené,  nemusí  se 
ovládat; c) trestání v hněvu je často výrazem pomstychtivosti, protože 
dlouho nahromaděné napětí pak vybuchne, a rodič dítěti odplácí zlým, a 
někdy ho zraní nebo pokoří. Dítě se pak cítí jako zdroj frustrací.

3. Promyšlené trestání – je účinnější než první dva. Rodič dítě upozorní, 
že  za  určité  jednání  dostane  výprask.  Pak  je  důležité  trestat  dítě 
v klidu.199

Dále Severe zdůrazňuje,  že i  bez tělesných trestů lze vychovat ukázněné 
děti.  Protože výprask poslouží rodičům jen k uvolnění hněvu, a nenaučí děti 
lepšímu rozhodovaní. Místo toho nabízí dobré řešení – poslat dítě na samotku 
– ušetří  rodičům spoustu  křiku,  rozčilování,  vyhrožování  a  výprasků.  Také 
ochrání před ztrátou klidu a rozvahy. Samotka je nudné místo, na němž dítě 
zůstane  tak  dlouho,  dokud  nepřijde  k rozumu.  Také  to  pro  dítě  znamená 
vyloučení  ze  skupiny  a  oddělení  od  zábavných  činností  a  přísunu  dítěti 
čehokoli  pozitivního.  Zákaz  určité  činnosti  je  také  formou  trestu.  Účinnost 
samotky: je to nástroj k prosazení rodičovské vůle, vede děti k poučení a jako 
trest  se  velmi  snadno  a  rychle  aplikuje.  A  je  to  trest  mírný.  Rodič  musí 
vysvětlit dítěti trest, popsat chování, s kterým dítě musí přestat, a také, že jestli 
s tímto chováním dítě nepřestane, tak půjde na samotku. Dobře je použít budík, 
aby dítě zvuk zvonku a také ukončení trestu slyšelo. Samotka je nejužitečnější 
pro děti ve věku od dvou do dvanácti let.200

Díky tomu se dítě naučí předvídat, kdy a za co ho rodič pošle na samotku. 
Samotkou může být koupelna, prádelna, spíž… Pro děti ve věku dvou až tří let 
stačí dvě-tři minuty, pro starší – pět minut, pokud spolupracuje, deset – pokud 
nespolupracuje. Rodič musí používat samotku soustavně, vždycky to splnit bez 
výjimek, být důsledný201 

   Myslím, že trest samotky je psychologicky silně citlivá a individuální forma 
trestu, že by vyžadovala velmi důsledný a hluboký rozbor, což není úkolem mé 
práce. Jen bych chtěla podotknout, že jsou typy dětských osobnosti, kde tento 
druh trestů může dítěti způsobit celoživotní trauma s vážnými následky. Což je 
nepřijatelné.

199 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 117-118
200 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 117-118
201 SEVERE, S.: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly, Praha, Portál 2000, s. 121-123



   Zcela  jiný  přístup  ke  kázni  má  australský  klinický  psycholog  Steve 
Biddulph, který vidí, že ke kázni nepatří ani bolest, ani pocity viny či strachu a 
používá Metody přísné lásky:202 
Tyto metody zahrnují dva základní postupy: „stůj a přemýšlej“ a „dohoda“: 

1. Na začátku rodič musí mít přesný cíl, co dítě udělalo špatně a jak to má 
napravit

2. Cílem  je  vybrat  v místnosti  místo,  kam  se  odvede  dítě,  aby  stálo  a 
přemýšlelo o svém přestupku. U batolete stačí ho tam odvést, trochu od 
něj odstoupit a říct mu: „Musíš tady stát, dokud nebudeš připravený se  
se mnou dohodnout. Až se uklidníš, můžeš odejit“. Když ho rodič drží: 
„Pustím tě, až se uklidníš“. Pak rodič má pustit dítě hned, jakmile bude 
klidnější, nebo zamumlá pár slov omluvy. A také má umožnit dítěti jeho 
prohřešek napravit (třeba, když má uklidit hračky, tak k němu přinese 
krabici)

3. U dětí  od dvou do tří  let  je rozhovor je důležitější.  Dítě prostě musí 
rodiče přesvědčit, že se bude chovat jinak, musí vysvětlit,  jak to chce 
udělat. Právě toto se dá nazvat „dohoda“, tím se dítě učí dohodnout se. 
Rodič má říct: „ Stůj tady a přemýšlej, co jsi udělal špatně. Hned jak to  
budeš vědět, přijdu za tebou a promluvíme si o tom“.

4. Rozhovor při dohodě:
     - „Co jsi udělal?“ – dítě má přijmout zodpovědnost za svoje jednání;    
     - „Co jsi cítil nebo potřeboval?“

     - „Co jsi měl udělat, abys dosáhl svého?“ – jestli dítě ví, jak jinak 
       dosáhnout svého.
     - „ Jak to uděláš příště?“ – dítě musí něco slíbit.
     - „Ukaž mi to“- dítě má jít a už se chovat se správně
5. Má se směřovat k dobrému konci a všechno vyřešit. Na počátku u malých 

dětí tuto metodu rodič bude muset použít i desetkrát za den. Ale pak se dítě 
naučí poslechnout i po prvním varování.

Mnoha konfliktům se dá předejít i tím, že rodič by mohl trochu předvídat a 
také odvrátit dětskou pozornost. Mnoho zlobení způsobuje neznalost dítěte, jak 
se má v určité situaci zachovat.203

Psychické týrání ve výchově

Psychické týraní – takové chování dospělé osoby, které má vážný negativní 
vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho chování. Citové týrání může mít formu 

202 BIDDULPH, S.: Tajemství výchovy šťastných dětí, Portál, Praha 2009, s. 49-50
203 BIDDULPH, S.: Tajemství výchovy šťastných dětí, Portál, Praha 2009
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verbálních útoků na sebevědomí dítěte,  opakované ponižování dítěte či  jeho 
zavrhování. Je to vystavení dítěte vážným konfliktům doma, násilná izolace, 
omezování dítěte, vyvolávání situace, kdy dítě má stalý pocit strachu, a pocitu 
dlouhodobé životní nejistoty. Tím způsobuje dítěti citové ublížení.204 

Útok,  násilí,  různé  manipulace,  uvádění  dítěte  do  nezvyklých  situací, 
naopak neaktivita, zanedbávání, izolace, nedostatek péče, nedostatečná výživa, 
psychické týraní, ponižování,  vydírání atd.  bylo pojmenováno jako syndrom 
CAN (anglický termín „child abuse and neglect“), u nás bylo zavedeno od roku 
1990 v rámci výkazů o dispenzární péči. Téma týraného a zneužívaného dítěte 
bylo tady uvedeno jen okrajově pro informaci, a je nad rámec této práce.

204 www.stopnasilinadetech.cz 

http://www.stopnasilinadetech.cz/


5. Výchovné metody

  Vychovávat není snadné a žádný univerzální způsob výchovy neexistuje. 
Každá rodina si nachází svůj vlastní. Nešpor a Csémy uvádějí několik typů 
výchovy:205 
1. Přijímající  rodič:  Je  s dítětem  spokojen,  vyhledává  dítě  a  má  z něj 

radost, hodně ho povzbuzuje, je citlivý vůči jeho potřebám a názorům.
2. Odmítající  rodič:  Je vůči dítěti  kritický,  dítě  nevyhledává a netěší  se 

z něj, málo ho povzbuzuje, vůči potřebám a názorům dítěte je necitlivý.
3. Omezující  rodič: Jasně stanovuje pravidla  a následky jejich porušení, 

pevně  a  předvídatelně  prosazuje  pravidla,  zřídka  podléhá  nátlaku  a 
vynucování.

4. Povolný rodič: Pravidla jasně nestanovuje, nestanoví ani důsledky jejich 
porušování.  Pravidla  pevně  ani  předvídatelně  neprosazuje.  Snadno 
podléhá nátlaku a vynucování.

Dobře vychovávají ti rodiče, kteří dokážou dítě přijímat, očekávají od něj 
zralé  chování,  poskytují  mu  jasná  měřítka.  Prosazují  pravidla  v rodině  a 
dokážou přikázat  i potrestat.  Povzbuzují  dítě k nezávislosti  a otevřeně s ním 
komunikují. Dokážou vyslechnout jeho názor i vyjádřit svůj vlastní a respektují 
práva dítěte a vlastní práva. Děti, vyrůstající v takové rodině, bývají nezávislé a 
zdatné,  umějí  se  prosadit,  jsou zodpovědné,  sebevědomé a dokážou ovládat 
hněv a agresi. Pak ve starším věku nevyžadují dohled a omezení.206 

Dítě, které ví, že může rodičům věřit, snadněji přijme i jejich radu. A aby 
dítě mohlo rodiči důvěřovat, musí vědět, že rodič mu rozumí nebo se aspoň 
poctivě snaží mu porozumět. Tady jsou rady, jak získat důvěru.

Jak získat důvěru dítěte:

„Snadněji najdeš prsten ztracený v pouští než jednou ztracenou důvěru.“ 
                                 (Perské přísloví)
        
1. Když dítě něco vypráví, rodič by měl vypnout televizi, odložit časopis 

nebo přestat pracovat a pozorně naslouchat a dívat se na dítě.
2. Dítě  k rodiči  nemluví  jen  slovy,  ale  i  výrazem tváře,  gesty,  tónem 

hlasu,  držením  těla.  Je  důležité  porovnat,  co  dítě  říká  slovy  a  co 
mimoslovně. Někdy je v tom velký rozdíl. Proto je důležité mít na dítě 
soustředěnou pozornost.

205 NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Alkohol, drogy a vaše děti, Sportpropag, Praha 1993, s.26-27 
206 NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Alkohol, drogy a vaše děti, Sportpropag, Praha 1993 , s. 27 
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3. Dítě  má  rodič  povzbuzovat,  aby  s ním  mluvilo,  ale  neodrazovat 
přílišným vyptáváním. Dobrou službu rodiči můžou prokázat slovíčka: 
„hm“, „aha“, „fakt?“, „no“, „skutečně?“ atd. Sdělují dítěti, že to, co 
říká, rodiče zajímá. Vhodná otázka je taky důležitá. Rodič musí dát 
pozor na svoji reakci na odpověď dítěte. Prudká, odmítavá a zlostná 
reakce na poctivou odpověď dítěte má opačný účinek: už se od dítěte 
nedozví nic.

4. Rodič by mohl vyjádřit svými slovy to, co řeklo dítě, a zeptat, jestli to 
správně pochopil. Tím rodič dítěti dává najevo, že to, co dítě říká, je 
pro rodiče důležité, a také že mu rodič správně mu porozuměl.

5. Rodič musí dát pozor na tón hlasu, může odpovědět dítěti nejen slovy, 
ale  i  laskavým úsměvem,  poplácáním po zádech,  pokýváním hlavy 
nebo objetím.

6. Je  dobře  vyhradit  dítěti  během dne nějaký čas,  kdy se  rodič  bude 
věnovat jen jemu.

7. Nelhat  dítěti,  umět  taky říct  dítěti  „nevím“,  nebo „promiň“,  tím se 
posílí vzájemný vztah.207 

5.1. Výchova a dětský vzdor podle Zdeňka Matějčka 

 Prof.  PhDr.  Zdeněk  Matějček  Csc.  je  domácí  a  světově  uznávaná 
osobnost v oboru psychologie, je autorem odborných publikací a knih, v nichž 
popularizoval  poznatky obecné a klinické psychologie a zkušeností  z dětské 
psychologické  poradenské  služby.  Také  se  věnoval  vývojovému  období 
dětského vzdoru a zdůrazňoval nezastupitelnou roli rodiny. 

 Matějček  říkal,  že  když  se  ve  výchově  někdy  něco  promešká,  není  to 
definitivní osudová rána. Že vždycky je ještě nějaká náprava možná. A děti 
nejvíc vychováváme, když na to vůbec nemyslíme.208

Kromě  výchovy  je  ještě  celá  řada  činitelů  v hmotném  i  společenském 
prostředí dítěte, které mají velký vliv na jeho vývoj: podnebí, výživa, bydlení, 
početnost rodiny, zaměstnanost rodičů atd. Také každé dítě má svoji vývojovou 
dynamiku, má své osobité potřeby a své osobité způsoby projevu. Na stejný 
postup výchovy každé dítě reaguje jiným způsobem…

Období vzdoru Matejček popisuje takto: „ …kolem dvou let se děti většinou  
až nápadně moc vztekají, vzdorují a bývá s nimi těžké pořízení…A k něčemu je  
někdy nepřimějete, kdybyste se rozkrájeli. U některých to přetrvává do tří let,  
ale  většinou už  rodiče zaznamenávají  zlepšení.  V předškolním věku nastává 
další pokles výskytu a do školního věku si takovouto nadměrnou záchvatovou  

207 NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Alkohol, drogy a vaše děti, Sportpropag, Praha 1993, s. 28-29 
208 MATĚJČEK, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál, Praha1996, s. 8



vzdorovitost  už  nesou děti  jen  vzácně.“  Dále  Matějček  vysvětluje,  že  je  to 
vývojová  záležitost  a  že  souvisí  se  zralostí  dětské  osobnosti,  která  z jedné 
strany lehce  dospěla k formování  „rodinné“ identity,  z druhé strany si  těžce 
hledá cestu ke schopnosti přizpůsobovat se nárokům okolí. K tomu je zapotřebí 
určitá  zralost  nervového  adaptačního  systému.  Proto  dětské  vztekání  není 
nějaká porucha ve vývoji, ani žádná chyba ve výchově. Je to důsledek pokroku 
ve vývoji  osobnosti,  nebo jaksi důsledek určité  přechodné slabosti,  k níž ve 
vývoji osobnosti dochází.209 

 Kdy se dítě nejvíce vzteká? Chce něco – a nemůže to dostat, na něco se 
těšilo, očekávalo – a bylo zklamáno, něco teď dělalo – a má dělat něco jiného, 
a  ono  se  mu  nechce.  Nejméně  polovina  dětských  zlostných  a  vzdorných 
záchvatů je vyprovokována tím, že my dospělí příliš spěcháme a nemáme čas 
se s dítětem bavit, nebo naopak nechceme být rušeni ze své práce nebo zábavy. 

 Matějček radí jak na to:210

- pokud je to možné, má se předcházet konfliktům, ale neznamená to povolit 
dítěti všechno, co si vymáhá. Nadále má se trvat na tom, že něco „se smí“, 
„něco nesmí“, „něco se musí“ a „ o něčem se můžeme v klidu dohodnout“. Ale 
rodičovskou toleranci trochu rozšířit a zaměřit se více na předvídání možných 
srážek. Například: nepřerušovat dítěti jeho vlastní hru náhle, ale dát mu čas, 
aby se samo připravilo na přerušování.

- nemá smysl dítě za nějaký jeho záchvat zlosti nebo vzdoru trestat. Tady 
nepomůže  mu  naplácat,  domlouvat,  nebo  rozumně  rozebrat.  Tady  nejde  o 
rozum,  ani  o  charakter,  ani  o  mravní  záležitost.  Je  to  projev  slabosti 
adaptačních  mechanizmů  nevyspělého  dětského  organismu.  Lepší  je  rychle 
změnit situaci, „šoupnout“ ho někam, kde je ticho – dát mu čas na uklidnění, 
nebo i odejít a nechat dítě o samotě, bez naší reakce a odporu na jeho projev, 
aby vyšuměl do prázdna. 

- nejdůležitější fáze výchovného zpracování záchvatu vzdoru – je přijmout, 
že to byl jen „záchvat“, „přírodní děj“ a dítě bylo jeho obětí. Pak dítěti vysvětlit
„co to s ním dělalo (cloumalo a lomcovalo)“ a co dělal rodič, aby dítě z toho 
dostal.  Nemá  smyslu  něco  dítěti  vyčítat,  ale  ujistit  ho,  že  se  rodič  bude 
společně s dítětem snažit to překonat.
  -  dítě  nemá trpět  pocitem viny za své „špatné“ chování,  ale má přijmout 
představu,  že  toto  chování  je  zbytečné,  a  že  u  tak  velkého  dítěte  už  je 
nedůstojné a je nutné se toho zbavit. A rodič mu bude v tom pomáhat.
  - když rodič zvládne toto vzdorovité chování a společně s dítětem ho překoná, 
má usnadněnou cestu překonat i další problémy.211

209 MATĚJČEK, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál, Praha1996, s. 40
210 MATĚJČEK, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál, Praha1996, s. 41-42
211 MATĚJČEK, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí, Portál, Praha1996, s. 41-42
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    Ve své knize „Po dobrém nebo po zlém?“ Matějček sepsal hodně zamyšlení 
nad dětskou výchovou, které pomohou lépe uchopit individualitu dítěte, a kladl 
důraz na důslednost. Zdůrazňuje, že výchovné odměny a tresty by měly být 
přiměřené věku a dítěti a měly by být jasně srozumitelné. Také dělí tresty nejen 
na  fyzické  a  psychické,  ale  i  na  duchovní.  Za  duchovní  rovinu  Matějček 
považuje vztah k dítěti, porozumění, lásku a odpuštění.
   Matějček připouští situace, kdy má tělesný trest své opodstatnění. Pohlazení, 
pomazlení nebo pamlsek jsou pro dvouleté dítě jednoduchou a srozumitelnou 
odměnou. Taky jednoduše na něj zapůsobí i plácnutí přes zadek. Čím je dítě je 
starší, tím méně by mělo být fyzicky trestáno, protože je to už méně účinná 
výchova. Dítě se nemá bít přes obličej,  ale pohlavek nebo pár plácnutí  přes 
zadek za rodičovské selhání Zdeněk Matějček nepovažuje.212

5.2. Výchova a dětský vzdor podle Jiřiny Prekopové

Dr. Jiřina Prekopová, významná německá psycholožka českého původu, 
se  mnoho  let  zabývala  duševním vývojem dítěte.  V současné  době  pracuje 
na oddělení poruch vývoje v Olgahospital ve Stuttgartu. Napsala knihy, které 
přibližují čtenářům výsledky současného výzkumu duševního vývoje dítěte.

Prekopová píše o vzdorovitém dítěti jako o „malém tyranu“, který tyranizuje 
své okolí a je závislý na své moci213, a vidí příčinu panovačnosti v současném 
technokratickém  životním  stylu  a  příčinu  duševních  poruch  v sociálních 
vztazích vyspělé průmyslové společnosti. Také uvádí, že Erich Fromm varuje 
před  zvětšující  se  závislostí  moderního  člověka  na  „mít“,  která  mu  brání 
prožívat „být“.

Rysy panovačných dětí podle J. Prekopové: 214(45, 38-47)
- Jsou  to  děti  ze  spořádaných  rodin,  ve  kterých  se  matka  vzdala 

zaměstnání kvůli dítěti, neboť ho nechtěla dát do školky.
- Inteligence u panovačného dítěte může sahat od duševního postižení až 

ke geniálnímu nadání.
- Panovačnost se projevuje u chlapců ve větší míře, než u děvčat. Pak je 

to převážně jedináček nebo prvorozené dítě nebo poslední dítě s velkým 
věkovým odstupem od sourozenců. Také to může být ohrožené nebo 
nemocné dítě (vzbuzující velký soucit a velkou pozornost rodičů)

- V rozvoji  osobnosti  může  dojít  k odchylkám  od  normálu,  kdy  dítě 
prožívá všemocné ovládání okolního světa jako spolehlivou zkušenost.

212 MATĚJČEK, Z.: Po dobrém, nebo po zlém? Portál, Praha,1994, s. 88-91
213 PREKOPOVÁ, J.: Malý tyran, Portál, Praha 1993, 13
214 PREKOPOVÁ, J.: Malý tyran, Portál, Praha 1993, s. 38-47



- Častá  je  absence  období  vytváření  identity  a  období  vzdoru,  ale 
návykové  lpění  na  určitých  předmětech  a  touha  shromažďování  s 
touhou po ovládání. U těchto poruch chybí odpoutání a individualizace 
dítěte.

- Panovačné dítě uplatňuje moc v určitých teritoriích a v každé životní 
oblasti má vlastní pravidla chování.

- Dítě  se  chová  nápadně  vztahovačně,  má  svéhlavé  návyky  a  trvalou 
potřebu  být  středem  pozornosti.  Neúspěchy  nesnese.  Neklid  a 
neposednost se projevují jako neschopnost čekat.

- Dítě trvale zkoumá, jak se dál dá ovládnout okolní svět, při neúspěchu 
reaguje pofňukáváním a pobrekáváním. Také extrémně lpí na určitých 
věcech a činnostech, což se stává návykem.

- Dítě nemá základní přizpůsobivost, není ochotno respektovat potřeby 
druhých a poslouchá a pomáhá jen tehdy, když má chuť. Rodiče cítí, že 
si každého omotá kolem prstu. Jeho cítění se vztahuje k jeho vlastnímu 
„já“.

- Na kritiku reaguje přecitlivěle a neumí přiznat vlastní chyby. Nedokáže 
navázat vztah ke stejně starým dětem, kvůli své nedostatečné ochotě ke 
kompromisům.

- Jakmile není středem pozornosti rodičů, pociťuje každý požadavek jako 
ponížení, jako důvod k protestu. Moc se brání každému výchovnému a 
terapeutickému  ovlivňování,  až  se  zdá  být  vůči  těmto  opatřením 
imunní. 

- Nutnost  přizpůsobit  se  problémům  prožívají  tyto  děti  jako  naprosté 
ohrožení a reagují na to podle temperamentu depresí nebo agresí. Také 
uvnitř  rodiny se mění dynamika vztahů, dítě je náhle nedůtklivé, ztrácí 
roli  paši,  je  nejisté.  Kvůli  tomu rodiče  pátrají  po  příčině  poruchy a 
dostávají se do napětí, protože se navzájem obviňují.215

Kde se bere panovačnost? Prekopová říká, že je to různé, každý případ je 
jiný a  mění  se  podle dítěte  a  situace,  podle  typu jeho rodičů… Podle jeho 
mentality  a  mentality  rodiny  může  určitá  příčina  v rámci  celku  převládat. 
Prekopová by byla ráda, kdyby se výchova dítěte navrátila ke staré tradici péče 
o  dítě,  spočívající  na  instinktivním  chování.  A  uvádí  příklad,  jak  žili  lidi 
v kmeni,  kdy matky nosily malé děti  na svém těle a kojily.  Dítě se muselo 
přizpůsobit matce a veškerým životním podmínkám velké rodiny, ale prožívalo 
pocit bezpečí, bylo chápáno rodinou a jeho potřeba vázanosti byla nasycena. 
Jenom zvolna dítě dostávalo od ochraňujících rodičů podněty, aby se postupně 
odpoutávalo. 

215 PREKOPOVÁ, J.: Malý tyran, Portál, Praha 1993, s.38-47
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Naproti tomu v současnosti se rodiče se přizpůsobují dítěti za blahobytných 
životních podmínek technokratické kultury a malé rodiny. Tím se dítě nemá 
možnost  cítit  v bezpečí  a  cvičit  se v adaptaci  na okolí,  myslí  si  Prekopová. 
Miminko na určitém stupni svého rozvoje, cítí, že je všemocné a že plně ovládá 
rodiče.  Tato  zkušenost  se  stane  pro dítě  nejspolehlivější,  a  proto  dítě  učiní 
z ovládnutí světa náhradní uspokojení svých potřeb po bezpečí.216

Proto,  podle  doktorky Prekopové,  pokračování  vztahu (který  vznikl  ještě 
před narozením v děloze matky)  mezi matkou a dítětem neboli  pokračování 
symbiózy s matkou a také pro potřebu dítěte po bezpečí, může dítě prožít v 
„sociální děloze“ na matčině těle v šátku na nošení dítěte. 

„Období  vzdoru,  -  říká Prekopová, -  má velký  význam pro uvědomění  si  
protikladných citů a afektivního vyjádření, stejně jako omezení u sebe sama a u  
druhých. Děti, které nebyly nikdy trucovité, se nevyvíjely normálně“ 

Dítě se má se svým vzdorem vypořádat pokud možno samo, ale prožívá-li 
svůj hněv tak silně, že z něj nenachází samo cestu ven, měli by je rodiče vzít do 
náruče a uklidnit.217 

Panovačnost a terapie pevným objetím:
Kořeny vzniku panovačnosti vězí ve strachu před ztrátou moci, před ztrátou 

jistoty a bezpečí a nakonec před ztrátou lásky. Proto by terapeutický proces 
musel začít u kořenů poruchy: u základní zkušeností dítěte, že je silnější než 
rodiče a že se u nich nemůže cítit bezpečně.

Zkušenost, že dítě někdo pevně drží, někdo je chrání a někdo je miluje, si 
chce  dítě  vynahradit.  Tato  forma  péče  o  dítě  se  zaměřuje  proti  duševnímu 
onemocnění a doporučuje se u panovačného dítěte. Rodič dítě uchopí pevně do 
náruče, jako by bylo v šátku na nošení, jako by „smělo zpátky do hnízda“. Aby 
znovu prožilo ochrannou sílu a orientaci  na rodiče.  Na počátku bude odpor 
dítěte, protože prožívá odnětí své moci. Toto objetí zahání strach a činí dítě 
přístupným. Prožití vzteku, nenávisti a strachu v souvislosti s držením přináší 
jistotu, myslí si Prekopová.218 

Terapie pevným objetím  silně Prekopovou oslovila, a ta tuto metodu dále 
rozvinula a v r. 1989 se svým týmem založila Společnost pro podporu pevného 
objetí  jako  životní  formy  a  terapie.  Tuto  terapii  pod  názvem  „holding“- 
původně pro dětí s autismem vypracovala americká psycholožka Martha Welch 
a vědecky zdůvodnil oxfordský profesor etologie a nositel Nobelové ceny Niko 
Tinberger.

Doktorka  Prekopová  nazývá  terapii  pevného  objetí  cestou  k obnově 
bezpodmínečné lásky. Protože tady jde o obnovu lásky v situacích,  kdy dva 

216 PREKOPOVÁ, J.: Malý tyran, Portál, Praha 1993, s. 56
217 PREKOPOVÁ, J.: Malý tyran, Portál, Praha 1993, s. 134-135
218 PREKOPOVÁ, J.: Malý tyran, Portál, Praha 1993, s. 136-137



blízcí lidé (manželé nebo dítě a rodič) mají vzájemný vztah tak pokažený, že 
nejsou schopni  se  vyjádřit  slovy a  usmířit  se.  Je to možná forma smírného 
řešení konfliktu a hluboké emoční konfrontace z pocitu bezprostřední fyzické 
blízkosti.  Kde agrese nebo útěk nikam nevedou a smutek se musí vyplakat, 
vztek vykřičet, aby srdce bylo zase volné pro lásku. Dítě musí získat zkušenost, 
že je nutné projít krizí a vyřešit ji, aby láska nakonec zvítězila. Jak se pozná, že 
už  je  objetí  možno  ukončit?  –  je  to,  když  dojde  k radosti  z opětovného 
navázání vztahu, když zase vědí, že patří k sobě.219 

 5.3. Výchova a dětský vzdor podle Jamese C. Dobsona

Americký psycholog a  pediatr  Dr. James  C.  Dobson je  zakladatelem a 
ředitelem  nevládní  organizace  Focus  On  A  Family,  která  nabízí  pomoc 
manželstvím  a  rodinám.  Přednášel  pediatrii  na  vysoké  škole  Southern 
Kalifornia  School  of  Medicine  a  také  pracoval  v dětské  nemocnici  v Los 
Angeles  jako vědecký pracovník.  Je  autorem mnoha knih o výchově děti  a 
manželství.  Je zastáncem přesvědčení,  že pro děti i  celou rodinu je důležitá 
láskyplná autorita rodičů a s ní související poslušnost dětí vůči svým rodičům.

Ve svých knihách se Dobson snaží aplikovat židovsko-křesťanskou morálku 
a  výchovu jako vzor  pro rodinu:  „…většina chvályhodných postojů,  kterým 
bychom se  měli  naučit,  je  vlastně  odvozena z židovsko-křesťanské  morálky,  
zvlášť  co  se  týká  pravdomluvnosti,  respektování  druhých,  laskavosti,  lásky,  
lidské důstojnosti, poslušnosti, zodpovědnosti, úcty atd.“ 220

Pro vzdorovité děti, které se chovají tak, že neberou ohledy na sebe a ani na 
jiné, když všem působí bolest a stále ověřují a zkoušejí stabilitu vytýčených 
hranic, Dobson radí tvarovat vůli už v jejich raném dětství. Pro tento účel uvádí 
šest zásad:221 

- Urči přesně hranice dříve, než budeš vyžadovat jejich dodržování
- Když jste dítětem vzpurně vyzváni na souboj, reagujte s důvěryhodnou 

rozhodností a je důležité, aby dospělý bezpodmínečně zvítězil.
- Rozlišujte  úmyslnou  neposlušnost  a  dětskou  nezodpovědnost:  - 

úmyslná neposlušnost je  záměrným  činem  neposlušnosti,  je  to  jen 
chování dítěte, které přesně ví, co od něj rodiče očekávají, ale přesto 
vybere opak,  -  dětská nezodpovědnost se projevuje tak,  že dítě  něco 
zapomene,  provede,  udělá  nějakou  chybu,  není  schopno  dávat 
dostatečný pozor, nedokáže se vyrovnat se zklamáním a dostane se do 
situace,  kterou  neplánovalo.  Přitom  výchovné  prostředky  by  měly 
odpovídat tomu, co dítě zamýšlelo.

219 www.evalabusova.cz/rozhovory/j_prekopovou.php
220 DOBSON, J.: Dětský vzdor, Návrat domů, Praha 1995, s. 42
221 DOBSON, J.: Dětský vzdor, Návrat domů, Praha 1995, s. 21-23 
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- Po konfrontaci dítě ujistěte o své lásce a vysvětlete mu svůj postoj
- Nepožadujte od dítěte nemožné – musíte si být naprosto jisti, že dítě je 

schopné učinit, co po něm žádáte
- Nechte se vést láskou!

Podle Dobsona je dětská vůle tvárná a je možné a potřebné ji tvarovat – ne 
proto,  abychom  z dítěte  udělali  robota,  vyhovujícího  našim  sobeckým 
potřebám,  ale  aby  dítě  mělo  schopnost  kontrolovat  svá  hnutí  mysli  i 
sebeovládání.222 A pokud necháme vzdorovité dítě jednat záměrně neposlušně, 
dítě  se bude nacházet  ve „vysoce rizikové“  kategorii  pro pozdější  asociální 
chování. Zároveň říká, že dítě, které zkouší hranice a autoritu rodičů, se cítí 
v bezpečí, když zjistí, že jejich vedení je pevné a spolehlivé.

 Dobson  doporučuje  rozumné  používání  odměn  a  trestů  a  zavrhuje 
liberalistické  alternativní  přístupy  výchovy,  které  nepoužívají  násilnou 
výchovnou techniku. Říká, že správný výprask je výrazem lásky, a měl by být 
použít jako reakce na úmyslnou neposlušnost, kdykoli se s ní setkáme a hned 
na začátku konfliktu, dokud se rodič se ještě ovládá. Také by podle Dobsona 
bití mělo bolet, aby zdůraznilo to důležité: „Musíš mě poslouchat“, jinak nemá 
žádný smysl. Pokud je dítě vzdorovité, je možné začít s výchovným mírným 
plácnutím od patnácti až osmnácti měsíců batolecího věku, ne dříve. V případě, 
kdy rodiče použijí výprask, měl by k tomu být použit neutrální předmět: např. 
malý proutek nebo pásek, avšak výjimečně ruku, která by měla být spíš jako 
nástrojem lásky.223

Ve své  knize  Dare  to  Discipline,  Dobson  zmiňuje,  že  za  neposlechnutí 
příkazu by dítě mělo být potrestáno mírně. Jestliže uhodí kamaráda, nebo utíká 
pryč,  když  ho  voláme,  mělo  by  být  potrestáno  hned,  v momentě  eskalace 
konkrétní situace.224 Troška bolesti ve správný okamžik může dítě velice dobře 
motivovat.225

A když už mluvím o trestech, tak tresty v různém věku dítěte by měly podle 
Dobsona vypadat takto:

-  u  dvou  až  tříletého  dítěte,  po  neúspěšném  užití  nenásilných  metod  a 
výstrah, je možné, že dítě dostane rákoskou na ruce, nohy a zadeček

-  u  šestiletého  dítěte,  pokud  se  fyzický  trest  vůbec  užije,  tak  u  zvlášť 
dlouhodobě neposlušných dětí (dítě morous, ufňukané dítě)

- od devíti do dvanácti let věku dítěte, fyzické tresty by měly být řídkým 
jevem. Užít je lze pouze u vzdorovitých dětí. 

222 DOBSON, J.: Dětský vzdor, Návrat domů, Praha 1995, s. 58 
223 DOBSON, J.: Dětský vzdor, Návrat domů, Praha 1995, s. 25-34 
224 DOBSON,  J.:  Dare  to  discipline,  A  psychologist  Offers  Urgent  Adice  Patente  and 
Teachers, Tyndale House Publisher, Wheaton Illinois 1985, s. 60
225 DOBSON, J.: Dětský vzdor, Návrat domů, Praha 1995, s. 81 



-  děti  od třinácti  let  výše vnímají  plácnutí  nebo facku jako urážku nebo 
ponížení 226

Je  vidět,  že  ani  Dobson  ani  Matějček  ze  svých  výchovných  doporučení 
tělesné  tresty  nevyjímají.  Na  rozdíl  od  Matějčka  ale  Dobson  tělesné  tresty 
doporučuje  daleko  častěji  i  ve  větší  intenzitě  jako  reakci  na  úmyslnou 
neposlušnost,  kdykoli  se  s ní  setkáme,  a  hned  na  začátku  konfliktu.  Při 
porovnání  výše uvedených psychologů jsou pro mě přijatelnější  doporučení 
Zdeňka Matějčka a Jiřiny Prekopové.

 
  5.4.  Negativismus podle Marie Vágnerové

   Vágnerová  interpretuje  negativismus  jako  projev  nezralé  dětské  vůle, 
předpokladem  kterého  je  uvědomění  si  vlastního  já.  Tyto  negativistické 
projevy  vlastně  jsou  experimentováním  s vůlí  a  je  novou  kompetencí, 
s kterou si dítě hraje. Opakované uspokojení nad mocí své osobnosti vede 
k posilování  sebevědomí  tím,  že  dítě  potřebuje  prosadit  vlastní  variantu 
pokaždé, kdy je to možné. Podle Vágnerové jde o cvičnou formální vůli, 
která potřebuje potvrzení sebe sama. 
   Rozvoji  dětské vůle napomáhá úroveň poznávání  a socializační  vývoj 
dítěte.  V batolecím věku je dítě  je nezralé  a nemá dost zkušeností,  proto 
neumí  přesně  odhadnout  situaci  a  důsledky  svého  chování.  Také  neumí 
diferencovat,  jak  by  mělo  chovat,  proto  má  potíže  s autoregulací  a 
s tlumením či přerušením svého nevhodného chování.
   Podle Vágnerové, negativismus neboli primární vůle je jedním z faktorů 
napomáhajícím  dítěti  vymezit  si  novou  pozici  v okolním  světě.  Tím  se 
otevírají  aktuální  hranice  vlastních  možností  a  limitů  v sociálních 
interakcích. Také dítě získá informaci potřebnou pro svou orientaci a jistotu 
dítěte: kde jeho svoboda končí a kde začínají platit pravidla. Což je velmi 
důležitá zkušenost pro celý další život dítěte, že určitý panující řád ve světě 
představuje určitou jistotu.  Pokud ještě takový řád rodiče nestanovili,  tak 
dítě  bude tak  dlouho provokovat,  až  se  to  stane.  Když rodiče  nestanoví 
pevný řád, tak náhodné omezení  či  povolení něčeho představuje pro dítě 
spíše chaos informací, a lze říci, že se jedná o deprivaci v oblasti potřeby 
smysluplného  učení.  Vágnerová  zastává  názor  shodný  s názorem 
Prekopové, že pro batolata považuje za uspokojivý takový řád, který by byl 

226 DOBSON,  J.:  Dare  to  discipline,  A  psychologist  Offers  Urgent  Adice  Patente  and 
Teachers, Tyndale House Publisher, Wheaton Illinois 1985, s. 61
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jednoduchý, srozumitelný a možný dodržet. Pak jej dítě jej chápe a může se 
na něj spolehnout, což je vyhovující pro jeho osobnostní rozvoj.227 
   Dítě sděluje světu informaci o vlastní existenci tím způsobem, že se snaží 
vtisknout  světu  stopy  své  aktivity,  svého  „já“.  Což  souvisí  s rozvojem 
potřeby seberealizace a pronikáním do světa a má sociální význam. První 
samostatné pokusy o sebeprosazení určuje rozvoj základní životní strategie 
dítěte. Tady se projeví, zda bude u dítěte převažovat tendence k asertivitě či 
tendence  k rezignaci  a  potlačení  svých  potřeb.  Převahu  jedné  či  druhé 
strategie  určuje typ temperamentu a vrozené dispozice na jedné straně,  a 
rodičovské  chování,  vytvářející  určitou  zkušenost,  na  straně  druhé  (Ve 
smyslu  zda  vůle  dítěte  bude  potlačená  či  tolerována).  Z tohoto  důvodu 
projevy negativismu jsou individuálně variabilní a mívají různou intenzitu. 
U některých dětí jsou tak nenápadné, že se zdá, že jako by touto fázi ani 
neprocházely.228 
 

5.5. Hodnocení uvedených druhů výchovy: J. Prekopové, Z. 
Matejčka a J. Dobsona

Terapie pevným obětím (TPO) Jiřiny Prekopové – jako prostředek  
 obnovení lásky v rodině: 229

Současná  česká  psychologicko  –  terapeutická  veřejnost  je  rozdělená  na 
příznivce a odpůrce terapii pevným objetím. Má řadu obhájců, ale čelí závažné 
kritice z řad psychologů, lékařů, právníků i laické veřejností.

Asociace APLA, která pomáhá lidem s autismem, charakterizuje TPO jako 
terapii,  která  jde  proti  vůli  dítěte.  Protože  jejich  účast  na  terapii  je 
nedobrovolná,  ale  z donucení  fyzickou  restrikcí  a  také  přes  jednoznačně 
vyslovený nesouhlas dítěte, jeho strach a emoční afekt. 

Asociace  APLA  vidí  základní  myšlenku  terapie  jako  kontroverzní:  že 
emoční  pouto  s rodičem  lze  navázat  či  posílit  vynuceným  pevným  objetí. 
Uvolní negativní emoce, hněv, vztek, zlost, bolest a zklamání prostor lásce? 

Kriticky je terapie chápaná:

227 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000,
 s. 87 
228 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000, s. 
88
229 KRAMULOVÁ, D.: Spor o terapii pevným objetím, PSYCHOLOGIE DNES, březen 2011, 
2. číslo, 17 ročník, Portál, Praha 2011, s. 49-51



- jako násilí páchané na dítěti
- bezpodmínečná láska v terapii je chápána jako kontrola
- terapeutický úspěch jako submisivita a vyčerpání dítěte
- podivné  a  nepochopitelné  chování  objímajícího  rodiče  jako  využití 

fyzické převahy, která vyvolává pocit strachu, paniky, bezmoci
- v důsledku čehož u dítěte následuje vyčerpání a podřízení se vůli rodiče
- je podivné myslet, že láskyplné emoční pouto stojí na těchto základech 

je  nežádoucí,  aby dítě,  které  se  má  učit  rozpoznávat  své  pocity  a  umět 
pracovat se svým hněvem, podstoupilo TPO, kdy se cíleně a opakovaně „hněv 
proměňuje na lásku“ 

 APLA  má  zkušenost  s klienty,  kteří  absolvovali  TPO  a  kteří  měli 
vzpomínky spojené s pocitem zahanbení, úzkosti, strachu, vzteku. Báli se, že je 
rodiče  udusí.  Proto  APLA  důrazně  nedoporučuje  používání  TPO  u  dětí 
s autizmem a všech dětí,  které s objímáním nebo držením nesouhlasí. APLA 
považuje  tuto  metodu  za  neetickou  a  ohrožující  psychické  i  tělesné  zdraví 
dítěte.

Zbyněk Vybíral, vedoucí katedry psychologie na FSS MU, vystupuje proti 
TPO několik let, a podotýká, že TPO není „vědecky uznávanou ani výzkumně 
podloženou  samostatnou  psychoterapíi,  nemá  akreditaci  vědeckých  
společenství ČLS pro práci psychologa či lékaře ve zdravotnictví.“

Zuzana Baudyšová, předsedkyně Nadace Naše dítě, má jiný názor na TPO.
I když nemá hlubší zkušenosti s autistickými dětmi, terapie Prekopové vítá 

jako  obnovu  lásky  v rodinách.  Ze  své  mnoholeté  zkušenosti  v Nadaci, 
Baudyšová  poukazuje,  že  současné  rodiče  jsou  neschopní  komunikovat  a 
vyřizují si partnerské bolesti prostřednictvím svých dětí. A obává se, že nikdo 
ze současných psychologů nedokáže poradit, jak tento negativní trend rozpadu 
rodiny  zastavit.  A  právě  v TPO  doktorky  Prekopové  vidí  velkou  pomoc 
v nastolení pořádku v rodinném systému a k obnově komunikace, k usmíření a 
ukotvení  bezvýhradné  lásky  v rodině.  Může  pomoci  rodičům  najít  cestu 
k dobrému rodičovství, nebo když procházejí krizí a hledají cestu usmíření.230 

 Jaroslav Šturma, který léta vede denní stacionář pečující o děti s těžšími a 
kombinovanými vadami Paprsek, uvádí, že praxe terapeutických pokusů držení 
dítěte  v 80.  letech  minulého století  brzy diferencovala  do více  podob,  ktere 
mají  zásadní  rozdíly.  Z obavy,  aby  pevné  objetí  nebylo  zneužito,  založila 
Prekopová vlastní školu a zajistila ji ochrannou známku.

230 KRAMULOVÁ, D.: Spor o terapii pevným objetím, PSYCHOLOGIE DNES, březen 2011, 
2. číslo, 17 ročník, Portál, Praha 2011, s. 49-51
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Hlavní  rozdíl  a  specifikum  TPO  spočívá  v cíli  terapie  a  v osobách, 
vstupujících do fyzického kontaktu s dítětem: osoba a dítě by měly být spolu 
spjaty. Dítě smí být drženo pouze rodičem. TPO zahrnuje komplexní systém 
péče o rodinu a její členy. Před pevným objetím rodiče s dítětem se provádí 
vyšetření různého druhů, například: - pracuje se nejprve s rodičem: - zjišťuje se 
rodinná  anamnéza  a  anamnéza  dítěte;  -  pozoruje  se  interakce  mezi  členy 
rodiny. Teprve potom na základě těchto znalostí se volí jednotlivé terapeutické 
procesy,  vyžadující  více  setkání.  Pevné  objetí  s dítětem  se  uskuteční  podle 
terapeutického plánu až na závěr. 

TPO se týká různých konfliktů: 
- mezi rodičem a dítětem 
- usmíření mezi manželi
- mezi dospělými dětmi a rodiči 
- při truchlení a smutku nad ztrátou blízké osoby.
TPO nechce provokovat afekt dítěte a je prostředkem emoční konfrontace. 

Partneři mají možnost navzájem vyjádřit, jak co prožívají, svou zlost, smutek, 
duševní  bolest,  smutek  a  jejich  zranění  se  proměňují  ve  vzájemnou  a 
bezpodmínečnou lásku. Proces bude u konce v případě,  že se mezi partnery 
rozvine empatická komunikace,  vědomí nejen vlastního trápení  ale  i  bolesti 
druhého.231

Výchova podle J. Dobsona

Dobson  je  zastáncem  přesvědčení,  že  pro  děti  a  celou  rodinu  je  velice 
zdravá  láskyplná autorita rodičů a s ní související  poslušnost dětí vůči svým 
rodičům. A povzbuzuje otce, aby se podíleli na výchovném procesu, odměnách 
a trestech, jak jen to je možné. Což je důležité v době, kdy pracující otec má 
málo času na výchovu dítěte. 

 V základu židovsko-křesťanského pojetí výchovy spatřuje láskyplný dohled 
a rozumné seznámení se sebekázní a zodpovědností: - rodičovské vedení má 
vychovávat  úctu  k hodnotě  a  důstojnosti  každého  člena  domácnosti;  - 
realistické vytýčení hranic, na nichž je nutno pevně trvat; - rozumné používání 
odměn a trestů když je to při výchově potřebné.

Dobson souhlasí s odměnami a tresty a zavrhuje liberalistické alternativní 
přístupy výchovy, přicházející s nenásilnými technikami výchovy. A radí, že 
vůli  nezávislých,  vzdorovitých a  agresivních  dětí  je  potřeba  tvarovat  již  od 
raného dětství, dokud je v batolecím věku. Což může způsobit u některých dětí 
celoživotní trauma vzhledem k různým typům dětských osobností. Škoda, že 
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Dobson se ani nepokouší vyzkoušet méně násilnou alternativu výchovy, jako 
povzbuzení,  domlouvání,  zabavení  pozornosti  dítěte  atd.  Dobson  naopak 
doporučuje  tělesné  tresty  daleko  častěji  i  ve  větší  intenzitě  jako  reakci  na 
úmyslnou  neposlušnost,  kdykoli  se  s ní  setkáme,  a  to  hned  na  začátku 
konfliktu. Což je velké minus a slabé místo v jeho výchově. 

Naopak se dá kladně hodnotit rozlišování úmyslné neposlušnosti od dětské 
nezodpovědnosti:  není  možné  trestat  dítě,  pokud  si  rodiče  nejsou úmyslem 
dítěte  jisti.  Dobson  doporučuje  používání  tělesného  trestu  jen  v případě 
záměrné  neposlušnosti.  A také  to,  že  trestat  rodič  by  měl  hned na  začátku 
konfliktu, pokud se ještě ovládá. Velkou škodu jak psychickou, tak i fyzickou 
může způsobit dítěti rozzlobený a neovládající se rodič.

Dobson považuje správný výprask za výraz lásky, zatímco týrání je výrazem 
nepřátelství,  a  že  tělesný  trest  je  výchovný  nástroj,  kterým  se  zabraňuje 
špatnému chování. Což se jeví jako kategorický a tvrdý přistup k výchově.

Výchova podle Z. Matějčka.

Mnoholetá  praxe  Matějčka  v dětské  psychologické  poradenské  službě  je 
velkým přínosem pro světovou výchovu i pro české prostředí. Celý život se 
věnoval  studiu  podmínek  vývoje  dětí  v ústavech,  v prostředí  psychického 
strádání neboli deprivace, právě on definoval tento nový psychologický pojem 
– psychická deprivace. V 90 letech až do své smrtí působil v dětském centru 
Paprsek.  A  v důchodu  zahájil  několik  dlouhodobých  studií  –  dětí 
z rozvedených  rodin,  dětí  narozených  mimo  manželství,  dětí  bez  rodin, 
nechtěných dětí a dalších. Podle toho je vidět, že se prof. Matějček celý život 
se  věnoval  dětem strádajícím,  trpícím.  Kdo lépe  by mohl  pochopit  dětskou 
duši?

Matějček sepsal mnoho zamyšlení nad naší výchovou, která pomohou lépe 
uchopit individualitu dítěte. Přitom kladl velký důraz na důslednost rodičů ve 
výchově. 

Zdůrazňoval, že výchovné odměny a tresty by měly být přiměřené věku a 
dítěti by měly být srozumitelné. Také připouští situaci, kdy má tělesný trest své 
opodstatnění.

Dětský vzdor viděl jako záchvat při nevyspělém nervovém systému, kdy se 
dítě nedokázalo vyrovnat s nároky situace, kdy něco chce a nemůže to dostat. 
Matějček myslí, že existuje mýtus, že takové dítě je silná osobnost, která si 
chce všechno prosadit. Ale opak je pravdou, je to slabost. Matějček má jiný 
přístup k dětskému vzdoru, než Dobson a Prekopová, kteří  v takovém dítěti 
vidí jen malého tyrana, na kterého platí přísnost a trest.

Naproti tomu Matějček radí, aby rodiče v hektické situaci zachovali  klid, 
nechali dítě se vyvztekat, pak už ho netrestali, ale klidně dítěti vysvětlili, že 
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toto s ním dělají nervy, ne že on je špatný a musí víc poslouchat. Pak by měli 
upozornit dítě, že když to na něj přijde, tak celá rodina od něj musí odejít. A že 
dítě  je  už  velké  a  mělo  by  se  proti  tomu bránit.  Matějček  měl  chápavý  a 
láskyplný přístup k dětem.

Prof.  Matějček  významně  přispěl  zdravému  vývoji  naší  společnosti, 
k obohacení svého oboru – vývojové psychologie a k výzkumu. 

 
5.6. Diskuse  

Výchova dítěte v rodinném prostředí je nejosvědčenějším způsobem, který 
lidstvo zná. Abychom se stali rodiči, nepotřebujeme zkoušky ani povolení, i 
když se jedná o jeden z nejsložitějších a nejzodpovědnějších úkolů, před který 
nás  život  postaví.  Proces  výchovy  je  tak  komplikovaný  a  náročný,  že  se 
málokdy dá přesně určit, který rodičovský postoj je správný, který správnou 
výchovu podporuje a který ji naopak podkopává. Každý z rodičů řeší během 
výchovy potomka celou řadu menších i větších potíží, i když se jedná o dítě 
zdravé a bezproblémové.  Rodiče takových dětí  si  ani nedovedou představit, 
v jak složité situaci se ocitají rodiny dětí handicapovaných, vážně nemocných 
či trpících nejrůznějšími poruchami. Výchova takových dětí má zásadní vliv na 
celkové  fungování  rodiny  a  ovlivňuje  její  život  v celém  spektru  běžných 
denních situací. 

Pokud se jedná o dítě se zdravotním handicapem, bývá postoj okolí k situaci 
rodiny chápavý či litující. Pokud se však jedná o poruchu chování, existuje ve 
společnosti názor, že za špatné nebo zlobivé chování dítěte mohou rodiče sami.

Přístup k výchově vzdorovitých dětí  se silnou vůlí  nebo dětí  s ADHD je 
nesnadný  a  problematický.  Tíha  výchovného  působení  leží  především  na 
rodičích. Hranice mezi důsledností a přísností, mezi láskou a rozmazlováním, 
je  často  velmi  křehká.  Rodina  bývá  poznamenaná  špatným  společenským 
přijetím dítěte,  doma vzniká  negativní  atmosféra,  dochází  ke  stresům nejen 
dítěte,  ale  celé  rodiny.  Proto  si  myslím,  že  je  nezbytně  nutné  poskytovat 
rodičům odborné  poradenství  a  pomoc,  které  jim v mnoha  ohledech  budou 
přínosem pro volbu vhodného výchovného stylu. Pro případ dětí s poruchami 
chování  mohou  rodinám  pomoci  setkáváni  s ostatními  rodiči.  Vzájemná 
výměna zkušeností s výchovou i různými terapeutickými a dalšími metodami 
může rodinu včas navést na správnou cestu výchovy a soužití v rodině.

Když se ohlédneme zpět, společenské změny po listopadu 1989 zasáhly i do 
výchovy  dětí.  Direktivní  přístupy  začaly  ustupovat  ve  školách,  školkách  i 
doma. Dítě se začalo považovat za individualistu s vlastním pohledem na svět. 
Experimentálně bylo zjištěno, že při různých stylech výchovy se děti odlišně 
chovají navzájem i k dospělým, také mají odlišný přístup k práci i k prožívání. 
Například,  jak jsem se už zmínila,  tradiční autokratický styl výchovy přísně 



determinuje děti a mladistvé, liberální styl jim dává plnou volnost a nepomáhá 
k vytyčení příznivých cílů, požadavků a mezí chování. A demokratický styl se 
snaží vyhýbat oběma krajnostem. Jan Čáp, pedagogický psycholog, uvádí, že 
styl výchovy zahrnuje dva navzájem spjaté momenty:  emoční vztah k dítěti a 
formu výchovného řízení. Tyto momenty ovlivňují volbu a způsob užití odměn, 
trestů a také jak bude dítě reagovat na dílčí výchovný prostředek, prožívání a 
chování dítěte a rodiče navzájem.232

Zdeněk  Matějček  a  další  literatura  o  výchově  dětí  uvádí,  že  základním 
předpokladem  příznivého  vývoje  osobnosti  dítěte  je  láskyplný  osobní  vztah  
rodiče k dítěti. A všichni psychologové zabývající se stylem výchovy shodně 
uvádějí emoční vztah k dítěti jako klíčový moment ve stylu výchovy. Výzkumy i 
praktické  zkušenosti  předkládají  celou  škálu  projevů  emočního  vztahu  od 
výrazně  kladného  přes  laskavý,  ambivalentní,  chladný  až  po  záporný  až 
nenávistný.  Například:  -  při  kladném  emočním  vztahu komunikace  probíhá 
v dobré  pohodě  jako  rovný  s  rovným,  s očním  kontaktem  a  pozorně 
naslouchajícím rodičem, s pohlazením a láskyplným dotekem; - při záporném 
emočním vztahu chybí  výše uvedené pozitivní  projevy,  komunikace probíhá 
v nepříznivém emočním klimatu, vynuceně, s nechutí,  rodiče nemají pro dítě 
čas a jsou lhostejní k problémům i k úspěchům dítěte.233 

Česká společnost je dnes ve volbě výchovných modelů výrazně rozmanitá. 
Na jedné straně jsou tady trendy z šedesátých let, zdůrazňující model tradičně 
přísné  autokratické  výchovy  s patriarchální  strukturou  rodiny  a  jasně 
rozdělenými  rolemi  v rodině.  To  umožňuje  dobrou  orientaci  dětí  v  rodině, 
protože chování rodičů je čitelné a předvídatelné, ale omezující, když nebere 
osobní prožívání dětí příliš vážně.

Na druhou stranu devadesátá léta nás otevřela i ostatním světovým trendům, 
vyplývajícím z amerického výzkumu sedmdesátých let, zaměřeného na:234

- vztah mezi matkou a dítětem v prvních letech jeho života, který dokázal 
nutnost těsného emočního kontaktu mezi matkou a dítětem aspoň do 
třetího roku věku dítěte

- a že potřeby dítěte byly postavené do středu zájmu a rodiče měli každý 
jeho projev a  potřebu beze zbytku uspokojit.  Což vedlo k fenoménu 
„malého tyrana“, který manipuluje s rodiči a má právo mít všechno, co 
chce.

232 ČÁP, J.: Styly rodinné výchovy, PSYCHOLOGIE DNES, září 1999, 8. číslo, 5 ročník, 
Portál, Praha 1999, s. 23-25
233 ČÁP, J.:  Styly rodinné výchovy,  PSYCHOLOGIE DNES, září  1999,  8.  číslo,  5 ročník, 
Portál, Praha 1999, s. 23-25
234 HUČÍN,  J.:  Jak nevychovat  „malého tyrana“, PSYCHOLOGIE DNES,  říjen  2003,  10. 
číslo, 9 ročník, Portál, Praha 2003, s. 9-12
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Ale  přece  s bezpodmínečným  přijetím  dítě  potřebuje  i  určitý  řád.  „Ve 
výchově  nesmí  být  jenom jeden  pól,“  říká  doktorka  Prekopová.  „Pokud  by  
převažovaly  zákazy,  cítilo  by  se dítě  omezené.  Dítě  roste  z radosti  ze  sebe,  
z pocitu  přijetí,  potom snese i  napomenutí.  Pokud by  bylo jenom chváleno,  
nenaučilo by se snést frustraci, přemáhat se nebo se vcítit do druhého.“ 235

Poslední  dobu je  téma stanovení  hranic  ve výchově dětí  velice  aktuální. 
Věnuje  se  mu  velká  pozornost  snad  ve  všech  odborných  a  populárních 
časopisech  a  knihách  o  výchově  dítěte.  Někdy  v běžném  pojetí  bývá 
směšovaný  s trestem,  zákazy  a  omezováním  dítěte.  Děti  naopak  hledají 
autority, s nimiž by se mohly poměřovat, přít a které jim pomáhají se vymezit. 
Bez čitelných a jasných hranic se děti cítí bezmocné. Při stanovování hranic se 
nejednotlivé psychologické přístupy mezi sebou liší:

- některé  psychoanalyticky  orientované  přístupy  mají  větší  důraz  na 
direktivitu rodičů, kteří rozhodují za dítě, jsou rychle a účinně schopni 
dítě potrestat, než by připustili narušování hranic dítětem.

- jiné mají jiný pohled, například rogersovský přístup má velký důraz na 
autonomii dítěte, že se dítě samo rozvíjí, hledá si nové podněty. I když 
hranice jsou nutné a je potřeba určitých příkazů, děti jsou obohacené 
empatickým krokem ze strany rodičů – než vyslovit zákaz, pokoušet se 
vnímat,  co  se  v tu  chvíli  v dítěti  děje,  vyjádřit  pochopení  nad 
nespokojeností dítěte a pak sdělit a vysvětlit zákaz…

- podle dalších psychologů je užitečnější  nedávat vždy dětem možnost 
volby, protože příliš mnoho možností volby děti zbytečně zatěžuje. Ale 
myslím,  že  někdy  je  užitečné  nechat  děti  prožít  vlastní  negativní 
zkušenost, která může dítě naučit lépe než rodičovský direktivní pokyn 
nebo zákaz.

Extrémní způsob výchovy, ať už příliš přísný nebo příliš liberální, vede dítě 
k tomu, že samo bude v budoucnu mít tendenci zaujímat extrémní výchovné 
postoje, buď ve stejném směru, nebo jako kompenzaci ve směru opačném.236

 Podle pedagogického psychologa Jana Čápa styly rodinné výchovy závisí 
na  větším  počtu  podmínek:  od  vlastností  a  zkušeností  rodičů  přes  jejich 
vzájemné vztahy a osobní problémy, širší sociokulturní podmínky a tradice, až 
po vlastnosti a chování vychovávaných dětí.237 

Ve své práci jsem se nejvíce zabývala výchovnými metodami  Matějčka, 
Prekopové a Dobsona. 

235 HUČÍN,  J.:  Jak  nevychovat  „malého tyrana“, PSYCHOLOGIE DNES,  říjen  2003,  10. 
číslo, 9 ročník, Portál, Praha 2003, s. 9-12
236 HUČÍN,  J.:  Jak  nevychovat  „malého tyrana“, PSYCHOLOGIE DNES,  říjen  2003,  10. 
číslo, 9 ročník, Portál, Praha 2003, s. 9-12 
237 ČÁP, J.:  Styly rodinné výchovy,  PSYCHOLOGIE DNES, září  1999, 8.  číslo,  5  ročník, 
Portál, Praha 1999, s. 23-25



Výchova podle Matějčka je mi nejbližší a moc obdivuji, kde všude profesor 
pracoval  a  čemu  se  věnoval.  Mnoholetá  praxe  Matějčka  v dětské 
psychologické poradenské službě je velkým přínosem pro světovou výchovu i 
pro  české  prostředí.  Celý  život  se  věnoval  studiu  podmínek  vývoje  dětí 
v ústavech,  v prostředí  psychického  strádání  neboli  deprivace.  Je  autorem 
mnoha  publikací,  článků,  populárních  knih  v oblasti  vývojové  psychologie, 
sociální  psychologie  dětí,  vývojových  poruch,  specifických  poruch  učení  a 
rodinných  vztahů,  byl  odborníkem  v psychologickém  studiu  dětské  kresby. 
Matějček  měl  vztah  k lidem,  především  k dětem  plný  lidství,  humanity, 
opravdové  lidskosti,  bez  patosu.  Ke  všemu  měl  pochopení,  trpělivost, 
laskavost, vřelost, důvěřivost, odpuštění, vytrvalost a optimistický výhled do 
budoucna.

Matějček velkou pozornost věnoval šikaně ve škole a nabízel pohled na ni 
z méně obvyklého úhlu pohledu. Zabýval se psychickou deprivací,  náhradní 
rodinnou péčí, mentální retardací a zmiňuje, že je nutno postižené dítěte vnímat 
ne jako neštěstí, ale jako úkol. Jeho pozornosti neuniklo tak důležité téma jako 
týrané  a  zanedbávané  dítě,  historie  násilí  na  dětech.  Měl  kladný  vztah  ke 
křesťanství. „Svým dotekem a úsměvem utišoval bolest a utrpení těch, kteří za  
ním přišli, a i těch, které jen potkal,“- říká psycholog Jiří Dunovský. 

Podle  psychologa  Jiřího  Hoskovce,  „Matějček  usiloval  o  zdokonalení  
člověka  a  vycházel  z poznatku,  že  duševní  vývoj  dítěte  začíná  již  před  
narozením a zakládá se na vzájemném vztahů rodičů. Kultivace výchovy dítěte  
v rodině byla jeho ústředním zájmem. Zajímal  se o celý běh života jedince,  
životní filozofii, zahrnující přesah individuální existence.“ 238

Výchova  podle  Prekopové. Jak  jsem  už  dřív  psala,  současná  česká 
psychologicko  – terapeutická  veřejnost  je  rozdělená  na příznivce  a  odpůrce 
terapie  pevným  objetím.  Má  řadu  obhájců,  ale  čelí  závažné  kritice  z řad 
psychologů, lékařů, právníků i laické veřejností.

 Asociace APLA, která pomáhá lidem s autismem, charakterizuje TPO jako 
terapii, která jde proti vůli dítěte. Protože jeho účast na terapii je nedobrovolná, 
ale z donucení fyzickou restrikcí a také přes jednoznačně vyslovený nesouhlas 
dítěte,  jeho  strach  a  emoční  afekt,  základní  myšlenku  terapie  považuje  za 
kontroverzní:  že  emoční  pouto  s rodičem lze  navázat  či  posílit  vynuceným 
pevným objetím. Uvolní negativní emoce, hněv, vztek, zlost, bolest a zklamání 
prostor lásce? 

Kriticky je terapie chápaná:
- jako násilí páchané na dítěti
- bezpodmínečná láska v terapii je chápána jako kontrola

238 MERTIN,  V.:  „Na  svém  životě  bych  nezměnil  ani  tečku“,  PSYCHOLOGIE  DNES, 
prosinec 2004, 12. číslo, 10 ročník, Portál, Praha 2004, s. 14-15
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- terapeutický úspěch jako submisivita a vyčerpání dítěte
- podivné  a  nepochopitelné  chování  objímajícího  rodiče  jako  využití 

fyzické převahy, která vyvolává pocit strachu, paniky, bezmoci
- v důsledku čehož u dítěte následuje vyčerpání a podřízení se vůli rodiče
- je podivné myslet, že láskyplné emoční pouto stojí na těchto základech, 

je nežádoucí, aby dítě, které se má učit rozpoznávat své pocity a umět pracovat 
se  svým  hněvem,  podstoupilo  TPO,  kdy  se  cíleně  a  opakovaně  „hněv 
proměňuje na lásku“.
  APLA má zkušenost s klienty, kteří absolvovali TPO a kteří měli vzpomínky 
spojené  s pocitem zahanbení,  úzkosti,  strachu,  vzteku.  Báli  se,  že  je  rodiče 
udusí. Proto APLA důrazně nedoporučuje používání TPO u dětí s autizmem a 
všech dětí, které s objímáním nebo držením nesouhlasí. APLA považuje tuto 
metodu za neetickou a ohrožující psychické i tělesné zdraví dítěte.

Zbyněk Vybíral, vedoucí katedry psychologie na FSS MU, vystupuje proti 
TPO několik let, a podotýká, že TPO není „vědecky uznávanou ani výzkumně 
podloženou  samostatnou  psychoterapií,  nemá  akreditaci  vědeckých  
společenství ČLS pro práci psychologa či lékaře ve zdravotnictví.“

Zuzana Baudyšová, předsedkyně Nadace Naše dítě, má jiný názor na TPO.
I když nemá hlubší zkušenosti s autistickými dětmi, terapii Prekopové vítá 

jako  obnovu  lásky  v rodinách.  Ze  své  mnoholeté  zkušenosti  v Nadaci 
Baudyšová  poukazuje,  že  současní  rodiče  jsou  neschopní  komunikovat  a 
vyřizují si partnerské bolesti prostřednictvím svých dětí. A obává se, že nikdo 
ze současných psychologů nedokáže poradit, jak tento negativní trend rozpadu 
rodiny  zastavit.  A  právě  v TPO  doktorky  Prekopové  vidí  velkou  pomoc 
v nastolení pořádku v rodinném systému a k obnově komunikace, k usmíření a 
ukotvení  bezvýhradné  lásky  v rodině.  Může  pomoci  rodičům  najít  cestu 
k dobrému rodičovství, nebo když procházejí krizí a hledají cestu usmíření.239 

Právnička  Margareta  Münsterová  s praktickou  zkušeností  v oblasti 
rodinného práva, podotýká, že práva dětí jsou v ČR chráněna takovými zákony 
jako Úmluva o právech dítěte, zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně 
dětí a že z nich vyplývá, že nezletilé dítě je třeba chránit před všemi formami 
diskriminace, trestáním, veškerými zásahy, které by mohly mít negativní vliv 
na  jejich  fyzický  a  duševní  vývoj.  A  také,  že  veškerá  činnost  prováděná 
veřejnými  zařízeními,  či  soukromými  zařízeními  (i  terapeuty)  musí  být 
prováděna  v zájmu  dětí.  Podle  ní  je  TPO  kritizována  jako  neakreditovaný 
postup, nesoucí znaky týrání a omezování osobní svobody. 

Samotní zastánci TPO potvrzují, že TPO není akreditována, a protože je to 
vyvíjející  se  terapie  a  terapeuti  sbírají  podklady  aby  akreditaci  mohli 

239 KRAMULOVÁ, D.: Spor o terapii pevným objetím, PSYCHOLOGIE DNES, březen 2011, 
2. číslo, 17 ročník, Portál, Praha 2011, s. 49-51



odpovědně připravit. Ale podle pohledu práva terapeuti zkoumají svou metodu 
na nezletilých dětech,  které podstupují  TPO pod nátlakem, a které  by měly 
požívat  zvýšené  ochrany.  Münsterová  také  zdůrazňuje,  že  samotný  souhlas 
rodičů,  aby  děti  podstoupily  TPO při  tak  rozporuplném  postupu,  je  hodno 
právní pozornosti. Protože ze žádného právního dokumentu nevyplývá, že by si 
rodič s dítětem mohl dělat, co chce, byť s přesvědčením, že to dítěti pomůže. 
Neboli trestní zákon vymezuje omezování osobní svobody jako jednání, které 
bez oprávnění jinému brání užívat osobní svobodu i jen na krátkou dobu, když 
je omezení nesnadno překonatelné. Například: uzamčení v místnosti, spoutání, 
zalehnutí a znehybnění, svírání v náručí. Z toho vyplývá, že TPO tyto znaky 
naplňuje.  I  když  zastánci  TPO  říkají,  že  se  nejedná  o  trestný  čin,  ale 
terapeutický postup, při hodnocení právní podstaty chování terapeutů a rodičů 
je nutno hodnotit způsob, kterým přínos terapeutického postupu byl dosažen.

Dále Münsterová dle trestního zákona uvádí, že TPO se dopouští tělesného 
týrání, které se vyznačuje vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti, které dětská 
osoba pociťuje jako těžké příkoří.240      

Mám stejný názor, a proto jak metoda TPO, tak nošení dítěte v šátku se mi 
nezdá dobře použitelná pro všechny děti, hlavně bez jejich souhlasu. Jednou, 
když náš mladší syn ve věku 9 let dostal vztek při jednom zákazu a nedal se 
vůbec uklidnit a chtěl ve vzteku ohrozit své zdraví, tak manželovi nezbylo nic 
jiného, než vzít ho pevně do objetí a držet tak dlouho, než se uklidnil. Ale nic 
jiného nešlo dělat,  protože ani slova ani hrozby nepomohly.  Byl to pro nás 
zvláštní zážitek. A nemůžu říct, že to byl akt předání a nastolení lásky v rodině. 
Ale pomohlo to uklidnit syna. 

Z polemiky  na  internetových  stránkách  Prekopové  je  vidět,  jak  TPO 
rozdělilo  laickou  a  odbornou  veřejnost  v ČR  na  dva  tábory:  na  ty,  kteří 
nevěřícně hledí a mráz jim běhá po zádech, a ty, kteří říkají: musíte to zažít, 
jinak to nepochopíte. Je přístup Prekopové kontroverzní metoda a měla by se 
zakázat? Nebo jde o vzácný a účinný způsob léčby? V bouřlivých výměnách 
zazněly  desítky  odborných  argumentů  i  osobních  zkušeností  psychologů, 
právníků,  rodičů  dětí  trpících  autismem,  s nimiž  TPO  často  pracuje.  Vlna 
diskusí  však  jednoznačnou  odpověď  nepřinesla.  A  veřejnosti  nezbývá,  než 
„šťourat“ dál.241 

Výchova podle Dobsona. Dobson je zastáncem přesvědčení, že pro děti a 
celou  rodinu  je  velice  zdravá  láskyplná  autorita  rodičů a  s ní  související 
poslušnost  dětí vůči  svým rodičům.  A povzbuzuje  otce,  aby  se  podíleli  na 
výchovném procesu, odměnách a trestech, jak jen to je možné. Což je důležité 
v době, kdy pracující otec má málo času na výchovu dítěte. 

240 MÜNSTEROVÁ, M.: Spor o terapii pevným objetím (PD 3/2011),PSYCHOLOGIE DNES, 
květen 2011, 5. číslo, 17 ročník, Portál, Praha 2011, s. 4
241 http://www.prekopova-pevneobjeti.cz/PolemikavLN/tabid/99/tabid/100defau
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Dobson souhlasí s odměnami a tresty a zavrhuje liberalistické alternativní 
přístupy výchovy, přicházející s nenásilnými technikami výchovy. A radí, že 
vůli  nezávislých,  vzdorovitých a  agresivních  dětí  je  potřeba  tvarovat  již  od 
raného dětství, dokud jsou v batolecím věku. Což může způsobit u některých 
dětí celoživotní trauma vzhledem k různým typům dětských osobností. Škoda, 
že  Dobson se  ani  nepokouší  vyzkoušet  méně  násilnou alternativu  výchovy, 
jako povzbuzení, domlouvání, zabavení pozornosti dítěte atd. Dobson naopak 
doporučuje  tělesné  tresty  daleko  častěji  i  ve  větší  intenzitě  jako  reakci  na 
úmyslnou  neposlušnost,  kdykoli  se  s ní  setkáme,  a  to  hned  na  začátku 
konfliktu. Což je velké minus a slabé místo v jeho výchově. 

Ale jak jsem uvedla  ve výchově podle Prekopové,  práva dětí  jsou v ČR 
chráněna  takovými  zákony  jako  Úmluva  o  právech  dítěte,  zákon  o  rodině, 
zákon o sociálně právní ochraně dětí a že z nich vyplývá, že nezletilé dítě je 
třeba chránit před všemi formami diskriminace, trestáním, veškerými zásahy, 
které by mohly mít negativní vliv na jejich fyzický a duševní vývoj.

Proč jsou tresty nedobré?  Trestáním se děti  učí,  že  ubližování  je  legální 
nástroj výchovy a řešení problémů mezi lidmi a že použít ho může jen ten, kdo 
má moc. A tak se děti učí ustupovat moci a získat moc, aby ji mohly používat 
pro sebe. Co se dítě z trestů naučí pro život?242

- Zmatení  motivace,  ze  strachu  před  trestem,  a  také  aby  se  zavděčilo 
autoritě,  dítě  udělá,  co  chceme,  ale  ne  proto,  že  pochopilo  smysl  a 
potřebnost činnosti.

- Narušení vztahů, zneužití moci a motivaci přes strach vedou k narušení 
vztahů.  Proti  tomu  dítě  potřebuje  autoritu,  vidět,  že  vedle  něj  jsou 
dospělí, kterých si váží.

- Narušení sebeúcty,  trestáním ukazujeme dítěti, že nám za moc nestojí, 
jinak bychom se k němu takhle nechovali. Což může vést k problému 
navázat skutečné partnerské vztahy.

- Ztížení  nápravy a  komunikace,  protože  se  dostaví  negativní  emoce, 
které  tomu  brání.  A  energie  negativních  emocí  se  zaměří  spíše  na 
trestajícího rodiče než na nápravu.

- Potlačení  soucitu,  aby děti  nemusely opakovaně prožívat  nepříjemné 
pocity související s trestáním, začnou je potlačovat, a tím pak ztrácejí 
kontakt  s některými  oblastmi  svého  prožívání.  To  vede  k potlačení 
schopnosti soucítit s druhými a začnou tolerovat násilí jako „normální“.

- Odpustky,  některé tresty fungují jako výměnný obchod, že nesprávné 
chování je jakoby odčiněno trestem a není už důvod něco napravovat. 
Trestáním se tak naučíme přijímat tresty, nikoli dodržovat dohody.

242 KOPŘIVOVI, P. a T.: Fyzické tresty narušují sebeúctu dětí, PSYCHOLOGIE DNES, říjen 
2008, 10. číslo, 14 ročník, Portál, Praha 2008, s. 51-52



- Ohrožení morálního vývoje, aby dítě nedostalo trest, se naučí maskovat 
chyby a neúspěchy, lhát a podvádět.

- Vytváření  negativního  postoje  k činnostem,  které  jsou  udělovány  za  
trest. 243 

Základní  alternativou  k trestání  je,  že  dítě  nějakým  způsobem  prožije 
přirozené nebo logické důsledky svého špatného chování. Dospělý má dítěti 
pomoct uvědomit si tyto důsledky a hledat způsoby, jak věci napravit.

V takových  situacích  moc  záleží  na  tom,  jaká  slova  volíme.  Nemáme 
obviňovat,  ale  použít  já-výroky,  ve  kterých  sdělujeme,  jak  se  cítíme,  co 
potřebujeme a co očekáváme. 

Naopak se dá kladně hodnotit rozlišování úmyslné neposlušnosti od dětské 
nezodpovědnosti:  není  možné  trestat  dítě,  pokud  si  rodiče  nejsou úmyslem 
dítěte  jisti.  Dobson  doporučuje  používání  tělesného  trestu  jen  v případě 
záměrné  neposlušnosti.  A také  to,  že  trestat  by  měl  rodič  hned na  začátku 
konfliktu, dokud se ještě ovládá. Velkou škodu jak psychickou, tak i fyzickou, 
může způsobit dítěti rozzlobený a neovládající se rodič.

Dobson považuje správný výprask za výraz lásky, zatímco týrání je výrazem 
nepřátelství,  a  že  tělesný  trest  je  výchovný  nástroj,  kterým  se  zabraňuje 
špatnému chování. Což se jeví jako kategorický a tvrdý přistup k výchově.

Jako rodič bych řekla, že jsme dříve považovali tresty za součást výchovy, 
protože jsme to neuměli jinak a neuvědomovali si všechna jejich rizika. Teď se 
nejvíc  mluví  o  výchově  dětí  bez  trestu  a  násilí  a  v knižních  obchodech  a 
knihovnách je velké množství literatury o výchově bez násilí, což u starších 
rodičů  dětí,  které  už  samy  mají  děti,  nebylo  možné.  Díky  této  práci  jsem 
zjistila, jakých chyb jsem se dopustila během výchovy svých děti, a doufám, že 
moje děti už tyto chyby nebudou opakovat.

243 KOPŘIVOVI, P. a T.: Fyzické tresty narušují sebeúctu dětí, PSYCHOLOGIE DNES, říjen 
2008, 10. číslo, 14 ročník, Portál, Praha 2008, s. 51-52
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Závěr

Význam výchovy se stále mění od věků do věků. Jen se v různých dobách a 
společnostech různé aspekty výchovy více či méně, tak či onak se zdůrazňují, 
uplatňují nebo praktikují. Ze Starého zákona se dozvídáme, jaké bylo užívání 
odměn a trestů a jaký byl vůbec pohled na dítě ve starém židovstvu. Jinak se 
vychovávaly  děti  ve  starém  Řecku  a  jinak  v Římě.  Nový  pohled  na  dítě 
přineslo  křesťanství.  Jiné  názory  na  výchovu  měli  Komenský  a  Rousseau. 
Psychologie  přinesla  poznatky  o  lidské  psychice,  což  pomůže,  abychom 
povaze  člověka  lépe  rozuměli.  Vývojová  psychologie  nám  přiblížila  a 
vysvětlila, jak se dítě vyvíjí a proč se tak či onak chová.

Všechny děti mívají problémy s chováním. A je jedno, jak úžasní a dokonalí 
jsou  rodiče.  Děti  s lepším  i  horším  chováním  pocházejí  z různých  vrstev 
společnosti a mají svoje potřeby a přání přesně jako jejich rodiče. Problémy 
vznikají  v momentě,  kdy se  mezi  potřebami  a  přáními  dětí  a  rodičů  objeví 
rozpory.

Rodiče mají za úkol formovat vůli dítěte tak, aby jeho charakter i chování 
odpovídaly pravdám a pokynům, které mu rodiče vštěpují. Cílem výchovy je 
dobré chování i ušlechtilý křesťanský charakter, který dítěti umožní stát pevně 
v Pánu jako duchovně zralý jedinec. Dítě se musí se učit poslušnosti, ohledu na 
druhé, laskavosti, velkorysosti a trpělivosti,  umění sžívat se s jinými lidmi a 
oceňovat dary i hřivny, jež dostalo od Boha. 
   Už v rané interakci  dítěte  s rodiči  se  vytváří  základ  pro vývoj  svědomí, 
chápání a morálně – etických principů a jejich přijetí do vlastních životních 
postojů.  Jedním z nejstarších přístupů k svědomí je  jeho chápání  jako „daru 
božského  principu“  v jedinci.  Slovo  morálka  je  odvozeno  z latiny  „mos“  – 
označení pro vůli, také pro způsob života a smýšlení. Předpokladem pro vznik 
a  fungování  svědomí je  schopnost  člověka rozpoznat  dobré a zlé  v souladu 
s pravidly většiny, společnosti. A právě na rodičích je naučit dítě rozpoznávat 
dobré  a  zlé  a  vést  dítě  životem,  aby bylo připraveno vyrůst  ve zdravého a 
zralého jedince.
  Německá psycholožka Irmgard Haasová244 ve své knize  Ostatní děti  smějí 
všechno, říká, že koncem šedesátých let v oblasti výchovy došlo k zemětřesení: 
stará tradiční výchova byla otřesená. Ideály a měřítka staré výchovy se otočily 
o  180  stupňů,  což  přineslo  mnohým  rodičům  nejistotu  ve  výchově. 
V poradenské službě často přicházejí rodiče, kteří už nechtějí vychovávat své 
děti tak, jak sami byli vychovávaní – pomocí přísné autoritativní výchovy. Ale 
podle  Haasové,  výchova  bez  jakéhokoli  vedení  neposkytuje  žádnou  oporu. 

244 HAASOVÁ, I.: Ostatní děti smějí všechno, Portál, Praha 1991, s. 15-16



Jestli dříve přísný zákaz mladého člověka příliš omezoval a brzdil jeho osobní 
vývoj, dnešní volná výchova ho utápí v chaosu jeho nezralých citů a půdu.
   Pomohou současným dětem a rodičům současné nové výchovné přístupy? Co 
dítě  potřebuje  nejvíce?  Všechny  metody  a  přístupy,  od  autoritativních  po 
liberální, se shodují v tom, že dítě potřebuje hlavně lásku, jistotu a kázeň.
   Současné  alternativní  metody  výchovy  mají  praktické  techniky,  které 
nepoužívají odměny a tresty. Tyto nové směry výchovy často mají filosofický i 
psychologický základ a můžou se prolínat. Velký vliv na ně mají takové směry 
jako  individuální  psychologie  Adlera,  humanistická  psychologie  Rogerse  a 
celkově  humanistický  pohled  na  svět  i  člověka.  Tyto  alternativní  metody 
kladou důraz na vztah rodič – dítě a jeho kvalitu, společně strávený čas rodiče  
s dítětem a jejich komunikaci. To může být východiskem a základem nových 
přístupů.  Jedním z nich je  „pozitivní  rodičovství“245,  které  si  klade  za úkol: 
poskytovat  bezpodmínečnou  lásku,  bezpečí  a  podporu,  trávit  s dítětem dost 
času a naslouchat mu, přitom stanovit jasné hranice a na špatné chování dítěte 
reagovat vysvětlováním, v horším případě nenásilnou vhodnou formou trestu. 
   V této práci jsem se zabývala jako hlavním tématem – problematické otázce 
ve výchově dětí – dětskému vzdoru ve věku dítěte od 2 do 6 let,  čili  dítěte 
předškolního věku. 
   Na začátku jsem chtěla zdůraznit velký význam rodiny a výchovy v životě 
dítěte  a  jak  má  funkční  rodina  vypadat.  Zajímalo  mě  taky,  jak  vypadala 
biblická výchova starozákonní a novozákonní. Výsledkem bylo, že rodiče měli 
především  své  děti  milovat,  povzbuzovat,  poučovat  i  napomínat 
prostřednictvím
rozhovorů a dobrým příkladem života, s vědomím, že jsou za děti zodpovědní 
před Bohem. Co se týká tělesných trestů, rodič by měl trestat bez negativních 
emocí a v lásce k dítěti (tradiční autoritativní výchova). To všechno platí i pro 
současné rodiče. 

 Dále jsem uvedla vývoj dětské osobnosti od narození do předškolního věku 
dítěte. K. D. Ušinskij vyjádřil názor, že  „to, co uložíme do povahy dítěte do  
pěti let, to zde zůstane natrvalo a stane se jeho druhou přirozeností.“ 246 Proto 
je toto období je tak důležité  pro pochopení,  jak se dítě vyvíjí,  jak funguje 
dětská psychika,  jaké  má schopnosti,  co  se dá od dítěte  očekávat,  aby dítě 
nebylo  zbytečně  trestáno.  A  pochopit,  že  stojí  za  to  se  snažit  s láskou 
investovat svůj čas pro vztah a výchovu dítěte už v tak raném věku. Rodiče 
dělají chyby v tom, že mají stejný přístup ke všem svým dětem, své děti mezi 
sebou porovnávají,  málo si  jich všímají  a  nedostatečně  oceňují  individuální 
rysy každého z nich. Proto často vzniká konflikt.

245 www.stopnasilinadetech.cz, ( cit. 27.1.10)
246 KOHOUTEK, R.: Vývoj a výchova dítěte v rodině, ITEM, ( rok neuveden), s. 4
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Pak jsem přešla k důležitému tématu práce – dětskému vzdoru. Snažila jsem 
se prozkoumat,  jak  vypadá dětský vzdor,  co v dítěti  vyvolává,  proč se dítě 
vzteká, jaký je dopad na rodinu a jak různí psychologové popisují a vysvětlují 
dětský vzdor.  Zjistila  jsem, že tady jsou dva případy:  dítě  se silnou vůli a 
zdravé období negativismu dítěte, které prožívá téměř každí dítě. 

Dítě se silnou vůlí se chová pánovitě a umí se pěkně vztekat, když rodiče 
nesplní jeho přání hned, je nevlídné, rozmarné, mrzuté. Okolí se k němu na 
oplátku  chová chladně,  odmítavě  a  škodolibě,  v důsledku čehož se dítě  cítí 
osamělé  a  izolované.  Tím  víc  se  dítě  snaží  samo  sebe  prosadit  a  všechny 
přemoci.  A všechno se točí dokola. Je to vlastně produkt výchovy, která je 
měkká, láskyplná s jediným cílem – prospěch dítěte. V takovém věku dítě neví, 
co  smí  a  co  nesmí,  kdy  svými  nároky  omezuje  potřeby  ostatních,  kdy  je 
poškozuje  a  okrádá  o  čas,  námahu,  peníze,  zdraví…Protože  dítě  je  vedeno 
k tomu, aby hledalo prospěch jen pro sebe.247 

Zdravé  období  negativismu  Vágnerová  interpretuje  jako  projev  nezralé 
dětské  vůle,  předpokladem  kterého  je  uvědomění  vlastního  já,  posilování 
sebevědomí, seberealizace a potvrzení sebe sama. Vágnerová vysvětluje projev 
negativismu tím, že dítě neumí diferencovat, jak by se mělo chovat, proto má 
potíže s autoregulací a s tlumením či přerušením svého nevhodného chování. 
Podle  ní,  negativismus  neboli  primární  vůle  je  jedním  z faktorů 
napomáhajících  dítěti  vymezit  si  novou  pozici  v okolním  světě.  Tím  se 
otevírají aktuální hranice vlastních možností a limitů v sociálních interakcích: 
kde jeho svoboda končí a kde se začínají platit pravidla. Což je velmi důležitá 
zkušenost pro celý další život dítěte, že určitý panující řad ve světě představuje 
určitou jistotu.248 

Rozhodující  činitelem  ve  výchově  dítěte  je  stanovení  hranic.  Aby  dítě 
prožívalo jistotu a lásku, rodič musí stanovit pevné hranice a také je žít.

Hranice dětem ukazují, jak daleko mohou zajít, zároveň předvádějí, co ještě 
nedokážou a poskytují bezpečnou zónu, ve které dítě může vyrůstat. 

V další  kapitole  jsem se  věnovala  nejčastějším  poruchám  chování  dítěte 
související s hyperaktivitou a neschopností se soustředit (ADHD). 

Dítě  s nediagnostikovanou ADHD bývá považováno za zlobivé,  líné atd. 
Kde neurologický syndrom ADHD začíná? Jak rozpoznat rozmazlené dítě od 
dítěte  trpícího  ADHD?  V čem  se  liší  dítě  s emočními  problémy  od  dítěte 
s ADHD? Východiskem je osobní historie dítěte a psychologické testy. Mezi 
normálním chováním a ADHD není přesně vymezená hraniční čára. Vždy je 
třeba  dítě  porovnat  s vrstevníky.  Vyčnívá-li  dítě  z průměru,  je-li  výrazně 

247 MATĚJČEK, Z.: Rodiče a děti, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství, Praha, 1986, s. 162
248 VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří, Portál, Praha 2000, s. 
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odlišné,  má-li  snáze  vyrušitelnou  a  rozptýlenou  pozornost  než  ostatní,  je-li 
neklidnější  a impulzivnější  než ostatní,  aniž by pro jeho chování existovaly 
zjevné důvody (rodinná krize, zneužívání psychotropních látek, deprese nebo 
jiná onemocnění), lze pak uvažovat o ADHD.

 Popsala jsem různé typy poruch ADHD, také i vliv ADHD na prožívání a 
chování dětí, a rady rodičům, jak sdělit dítěti podstatu této poruchy. Protože 
dobrá informovanost pomáhá rodičům a dětem zvládat každodenní život.

V následující kapitole jsem se věnovala tak důležité částí výchovy, jakou je 
kázeň. Když rodiče uvažují o výchově svých dětí, často mají na mysli kázeň. 
Nedbalé  kázeňské  opatření  způsobuje  to,  že  dítě  má možnost  volby –  buď 
může  poslechnout  a  respektovat  a  podle  toho  se  chovat,  nebo  odmítnout. 
Volnost v rozhodování a jednání bez kontroly rodičů dělá děti svévolnými a 
přináší všem více problémů. Proto povinnost káznit spočívá jen na rodičích a 
tento úkol mají plnit v lásce. Sem jsem zahrnula takové pojmy, jako odměny a 
tresty,  kladnou  zpětnou  vazbu,  dopad  důsledku  a  důslednosti  na  výchovu 
dítěte.  Nezapomněla  jsem  na  tělesné  tresty,  protože  některé  typy  výchovy 
zahrnují tělesné trestání.

Nakonec  jsem  vybrala  různé  významné  psychology:  Zdeňka  Matějčka, 
působícího  v Čechách,  Jiřinu  Překopovou,  českého  původu,  ale  působící 
v Německu a Jamese Dobsona, žijícího ve Spojených státech. Každý z nich má 
svůj pohled na výchovu a dětský vzdor. Což jsem se snažila popsat. A také 
jejich přínos v dětské psychologii, jejich silné a slabé stránky. 

Cílem mojí  práce bylo prozkoumat,  co to je dětský vzdor, najít  rady jak 
pomoci  rodičům  zvládnout  jejich  vzdorovité  děti,  vyhledat  v současné 
literatuře, co říkají psychologové na toto téma, což jsem myslím splnila.

.  Na závěr  bych chtěla  zdůraznit,  že  jsou osvědčené různé výchovné 
metody a žádná metoda není univerzální pro všechny děti. Ale při výběru 
té  či  oné  metody  rodič  vždy  musí  vycházet  z individuality  dítěte  a 
přistupovat  ke  každému  dítěti  individuálně  a  řešit  to  v rámci  jeho 
charakteru a osobnostních rysů.
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