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Často se ve své poradenské či klinické praxi setkávám s prohlášením rodičů, že pro své dítě 
chtějí jen to nejlepší – ostatně i řada reklam je zaměřena při své propagaci na to, že ten či 
onen produkt je pro dítě/děti to nejlepší. Navíc, který z milujících rodičů by opravdu nechtěl 
pro své děti jen to dobré, ba nejlepší?
Jenže – z praxe se zdá, že v posledních letech je „to nejlepší“ podřizováno módě, která je 
leckdy  v rozporu  se  skutečnými  potřebami  dětí  –  tak,  jak  o  nich  máme  poznatky  např. 
z vývojové psychologie.

Můžeme skutečně považovat za nejlepší  pro dítě nyní běžné „harcování“ s malými dětmi, 
které nemají vlastně stabilní a pro ně vhodné prostředí? Nemyslím tím jen vláčení batolat ze 
země do země, z galerie do galerie a podobně, kdy je jasný zájem především dospělých. 
Mám na mysli i krátkodobé pobyty (kterých je vždy zvláště o školních prázdninách mnoho) 
v dalekých  a  exotických  destinacích,  ze  kterých  dítě  následně  referuje  dojmy  -  Co  bylo 
nejlepší? – Bazén. Co ti nejvíc chutnalo? – Hranolky. Co jste dělali s mámou /tátou? Já byl 
v bazénu, máma/táta u baru. Co jsi ještě viděl? Údiv v očích a s důrazem pro tu natvrdlou – 
Přece hotel a bazén. 
Opravdu  nevidím  velké  zisky  pro  rozvoj  dítěte.  Že  by  byla  plněna  jedna  ze  základních 
psychických potřeb – potřeba vnější stimulace? 

Velmi často se nyní setkávám s tím, že režim dne je de facto podřízený dospělým – ovšem 
pod  heslem,  že  se  podřizují  dítěti.  Dlouhé  ranní  vyspávání  a  ponocování  (nejčastěji  při 
sledování televize, hraní počítačových her či brouzdání po internetu u starších), jídlo velmi 
často za běhu (někdy doslova). Společné stolování v rámci rodiny není zdaleka pravidlem. 
Společné sdílení pravidelných aktivit i tímto způsobem podporuje opět několik potřeb. 
Často volený náhodný průběh dne bez pravidelného rytmu aktivit a odpočinku neposkytuje 
nejen jistotu a bezpečí, ale znesnadňuje i strukturaci okolí a orientaci ve světě.
Výraznější problémy obvykle nastávají, když dítě nastupuje do nějaké instituce a zvláště při 
nástupu pravidelné školní docházky, kdy dítě nemá tolik potřebné návyky a adaptace na nové 
podmínky je složitá..
Potřeba vnější struktury – získávání zkušeností, pravidelnost, orientace v prostředí je takto 
sycena často jen málo.

Další nejlepší – o kterém si troufám pochybovat – je pro dítě být řadu let s mámou, popřípadě 
s tátou doma – ano, ale s takovými, kteří se dítěti skutečně věnují! Jsem přesvědčena, že pro 
většinu našich dětí pobyt jenom s rodiči tím nejlepším rozhodně není. V tomto ohledu jsou 
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pro  děti  a  jejich vývoj  v několikaleté  výhradní  péči  rodičů  značnou šancí  např.  mateřská 
centra, kde má dítě možnost korektivních vzorců, leč – do těchto center zpravidla chodí a jsou 
aktivní ty maminky, které mají o rozvoj dítěte zájem. 

Ilustrací komunikace s dětmi je rozvoj jejich řeči – a z praxe je zřetelné, že verbální projev 
našich dětí se dost rapidně zhoršil. O tomto problému hovoří i pedagogové – učitelé. Nejen, 
že výslovnost je bědná, ale i slovní zásoba – jak aktivní, tak pasivní již jen stěží naplňuje 
rozsah uváděný v učebnicích vývojové psychologie.
Komunikace  s tím,  s kým jsou  děti  nejčastěji  –  tedy  s televizí  či  počítačem je  přece  jen 
v reciprocitě reakcí dost omezená. A právě tato situace je častá právě v rodinách, kde jsou 
rodiče řadu let s dětmi doma. 

Heslem  –  Nejlepší  pro  dítě  je  jeho  volný,  ničím  neovlivňovaný  rozvoj –  se  řídí  řada 
současných rodičů – tedy „neprznění dušiček“, jak slýchám i od vzdělaných rodičů. V praxi to 
znamená, že dítěti okolí vždy vyhoví, neklade žádné limity, hranice. Zkrátka nepoužívá se ve 
výchově pěstování návyků – resp.dítě získává návyk, že se mu vždy vyhoví. Dost často to 
začíná předlouhým kojením (tedy spíše neustálým nabízením prsu a  jeho žižláním),  nebo 
„nenásilněním“ dítěte nácvikem udržování čistoty – co říci na to, že se opakovaně setkávám 
s takovými extrémy jako je nošení plen ještě v 5 letech (a opakovaně jsou rodiče např. lékaři, 
tedy poměrně vzdělaní jedinci!).
Stejně tak se mnoho dětí nedozví, jak držet tužku – volnému rozvoji a kreativitě nebrání nikdo 
ani doma, ani v mateřské škole.
Ničím takto „nenásilněný“ vývoj  ale  příliš  nepodporuje  orientaci ve světě a  nepodporuje 
svědomitost – jeden z prvků, kterým je, jak se uvádí, sycena resilience.
Opět potřeba vnější stimulace, i vnější struktury – jsou opomíjeny.

Další  z důležitých  faktorů  pro  vývoj  lidského  jedince  je  potřeba  blízkého  vztahu, 
specifického sociálního objektu (potřeba závislosti, připoutání, lásky). 
U  vzrůstající  řady  dětí  se  ale  setkávám  se  subdeprivací  emocionálních  potřeb.  Dochází 
k němu nejen módním doplňováním či nahrazováním rodičovské péče o tzv. „au pairky“, tety 
– které se ale velmi často střídají (v jeslích, tak jak jsem je zažila se svými dětmi a také 
v mateřských školách  je  migrace  dospělých  osob opravdu menší).  Druhou  část  tvoří  děti 
zahrnované  materiálně,  ale  emočně  „nedomilované“,  s nejistotami  v interpersonálních 
vazbách.
Nejhorší bývají rozvodové a hlavně před a po rozvodové spory o děti – leckdy se táhnoucí 
dlouhé roky. Občas mám při takových znaleckých posudcích značně nepříjemný pocit a obavy 
z toho, s jak silnou nenávistí či chladností vůči rodičům se setkávám. Jak se takto vedeným 
dětem bude dařit v intimních vztazích? 
Ohrožení jistoty, že mají někoho svého, komu patří a kdo patří k nim, kdo s nimi sdílí jejich 
smutky, bolesti, zábavu i legraci vede často k subdeprivaci emočních potřeb..

Problematika  přiměřených nároků na  dítě  je  opravdu široká.  O malé stimulaci  a  nízkých 
nárocích jsem se zmiňovala, na druhou stranu jsou nároky vychovatelů dítěte leckdy příliš 
zatěžující  až  přetěžující.  Řada  rodičů  (i  pod  tlakem reklamy)  řeší  vzdělávání  svých  dětí 
cestou, která je pro dítě nepřiměřená nebo dokonce nevhodná. Heslo – Pro dítě to nejlepší pak 
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znamená to nejdražší - a jazykové vzdělávání děj se co děj. Děti, které mají bídnou znalost 
češtiny, jsou „masírovány“ dalším jazykem, ze kterého zvládají v lepším případě jednotlivá 
jednoduchá slůvka a věty nevytvoří. V útlejším věku jsou chloubou rodičů, kteří sami často 
mají znalost cizího jazyka  obdobnou.
Zájem a pomoc rodičů dítěti  s průběžným zvládáním školního učiva je  často minimální a 
slýchám „Platíme školu, tak ať se starají“, případně „Má na starosti jen se učit - nic po něm 
jinak nechceme, tak ať má výsledky“. Opět společná činnost, společná práce, která posiluje 
rodinnou  soudržnost  a  rodinnou  intimitu,  jako  by  se  navzdory  naší  tradici  –  víceméně 
samozřejmé součásti rodinného života vytrácela.
Kapacita dětí – jejich schopnosti, možnosti nejsou brány v úvahu. Známky jsou ukazatelem 
úspěšnosti – jak však víme, zvláště ty na základní škole s úspěšností v životě souvisejí málo.
Řada aktuálně atraktivních sportů nemíjí ani děti rodičů, kteří zařazením dítěte do tréninku 
golfu, tenisu, fotbalu apod. dokazují svoji péči a pořízení toho nejlepšího pro děti. Nic proti 
sportu a pohybu – jen je třeba zvážit množství a vhodnost těchto aktivit, stejně jako touhu 
(rodičů) po výkonnosti.
Setkávám se pak velmi často s  důsledky stresu požadované výkonnosti  – neurotizací  dětí 
v nejrůznějších  podobách.  Smutné  je,  když  se  rodiče  dožadují  somatických  diagnoz,  a 
nejednou  jsem  zažila  zklamání  rodičů,  že  u  dítěte  nebyl  zjištěn  nádor  na  mozku  jako 
vysvětlení obtíží, pro které přišli. Stále platí, že u nás je sociálně únosnější mít dítě somaticky 
nemocné  než  si  přiznat  nějaké  obtíže  ve  výchově,  v rámci  rodiny.  Je  snad  tímto  sycena 
potřeba  osobně  sociálního  významu  -  tedy  společenského  uplatnění  a  společenské 
hodnoty?

Připomínám-li si základní psychické potřeby tak, jak je uvádí Matějček s Langmeierem, mám 
pocit, že s heslem – pro dítě to nejlepší – není snad narušována aktuálně jen potřeba otevřené 
budoucnosti…

Lze  jistě  namítnout,  že  mám  zkušenosti  s výběrovou  populací  –  takovou,  která  dojde 
(dobrovolně či spíše nepříliš -  tedy na doporučení někoho, nejčastěji lékaře) k psychologovi.

Nicméně se domnívám, že naprostá většina rodičů záměrně své děti nepoškozuje – a mám to 
podložené i mnohaletou praxí s dětmi skutečně týranými – úmysl rodičů není prvotně dítěti 
ublížit – jen zkrátka nevědí, jak postupovat lépe. Tady vidím nevyužité možnosti především 
dětských psychologů – osvěta pro rodiče (řečeno s klasikem prof. Matějčkem) – co a jak ve 
výchově dětí - by měla být třeba i v nejčtenějších, tedy bulvárních plátcích mnohem víc.
Jen tak je možná šance, že – pro dítě to nejlepší – bude alespoň dobré a nebude děti v jejich 
vývoji poškozovat.

3


