
Spolu s dětmi každý den 



Mé dítě od mě nejčastěji slyší 

 Prosím, poznamenejte si, jaké věty svému dítěti často říkáte. Jak většinou 

reagujete na úspěchy, neúspěchy, průšvihy ... 

 



Spolu s dětmi .... 

 Co myslíte, že má největší vliv na to, jak se dítě cítí? 

 

 Čím je naplněn váš společný čas rodiče s dítětem? 

 Co považujete za důležité, co chcetete, aby si dítě od vás do života 

odneslo?  

 Jak chcete aby se vztahovalo ke světu?  

 

 

 

 

 



Jádrová přesvědčení 

 Zdroj: kognitivně behaviorální terapie, např. Možný, Praško 

 

Nejhlubší úroveň uvažování formující naše vztahování se  

 

 k sobě (jsem ....) 

 ke světu (svět je ....) 

 k lidem (lidé jsou ....) 



Kde se berou jádrová přesvědčení? 

 Vyslany – věty, které dětem opakujeme o nich samých, druhých lidech a 

světu 

 Pochvaly 

 Odměny a tresty 

 Pravidla a normy 

 Tím, jak my sami žijeme a vnímáme svůj život 

 ... 

 



Pochvaly 

 

 

 

 Podívej, co 

jsem 

namaloval.  

? 



Jak děti chválíme? 

 Jsi šikulka 

 Máš na malování talent.  

 Koukám, že sis dal záležeta obrázek se povedl. 

 Ten obrázek se mi moc líbí. 

 Líbí se mi ty stromy, jak  jsi namaloval.  

 Moc pěkný a když ještě trochu nacvičíš ty postavy, tak to bude úplně 

super.  

 Nikdy ještě jsem neviděl tak krásný obrázek. Jsi nejlepší! 

 .................... 



A jak bysme mohli být pochváleni my? 

V práci se vám podařil náročný projekt. Váš nadřízený vás ocenil: 

 

 Jsi výborný zaměstnanec. 

 

 Líbí se mi, žes tomu projektu dal tolik úsilí a dotáhl ho až do konce. 

 

 

 



Jak se cítí dítě, pokud ho takto 

pochválíme?  

 
 Jsi šikulka 

 Máš na malování talent.  

 Koukám, že sis dal záležet. 

 Ten obrázek se mi moc líbí. 

 Líbí se mi ty stromy, jak  jsi namaloval.  

 Moc pěkný a když ještě trochu nacvičíš ty postavy, tak to bude úplně 

super.  

 Nikdy ještě jsem neviděl tak krásný obrázek. Jsi nejlepší! 

 .................... 

 



Myšlení fixní, myšlení růstové 

Vychází z teorie Carol Dweck (Nastavení mysli) 

 

Pokus se školáky  

1. Děti počítají lehké příklady – všechny uspějí 

2. Dva typy pochval – jsi velmi chytrý X velmi ses snažil 

3. Těžké příklady – nikdo neuspěl 

4. Lehké příklady 

5. ? 

 

 



Šikulkové vs. bojovníčci 

 Děti, které věří, že to, zda obstojí, je je v jejich rukou se raději pouští do 

náročných úkolů, nebojí se kritiky a dokáží se zdokonalovat za svůj cíl 

bojovat.  

 

 Pokud naopak předpokládají, že talenty a schopnosti jsou mimo jejich 

kontrolu, budou se bát složitých úkolů, nebudou přijímat kritiku a brzy se 

vzdají u náročných úkolů. 



Co když dítěti řeknu .... 

 To nevadí, že ti to počítání nejde, holt na to nejsi, ale zase ti jde výborně 

sport 

 

 Kreslení ti nejde, radši se přihlas na hudebku 



Sebenaplňující proroctví 

Pygmalion efekt (1968): Rosenthal, Jacobsonová (Golem efekt) 

 

1. Děti vyplnily test inteligence 

2. O náhodně vybraných průměrných dětech je učitelům sděleno, že jsou 

nadprůměrně inteligentní 

3. Po nějaké době děti opět vyplnily test inteligence 

4. ? 

 



Z tebe nikdy nic nebude! 

 nebude 



Ty jsi ..... 

 Už se vám někdy stalo, že jste dítěti řekli, jaké je? Ty jsi chytrý, ty jsi pako, ty jsi 

drzý, ty jsi neschopný, ty jsi .... 

 

 

 Co myslíte, jaké bude? 



Jak to tedy říct?  

 Vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy Vás poslední dobou Vaše dítě 

naštvalo nebo jste se rozhodli ho pokárat.  

 Napište si, co byste dítěti rádi v této situaci řekli.  



Jak tedy dítěti říkat, co se nám na něm 

líbí nebo nelíbí?  

 Komu se to líbí nebo nelíbí? 

 

 Nebojte se slova JÁ – Mrzí mě, když .... Zlobím se, když .... 

 

 Co kdyby Vám někdo řekl 

 : jsi neschopný/á 

 : tohle se ti nepovedlo 

Nehodnoťte dítě, ale to, co se stalo 



Odměny 

 Odměny jsou účinnější než tresty  

 Neposkytnutí odměny - nemá vedlejší účinky jako trest 

 Formy a rizika odměn 

 

 Zdeněk Matějček: „Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře a my je za 

to mohli pochválit a nedopusťme, aby je udělalo špatně a my je za to 

museli kárat“ 

 

 Losadovo pravidlo 3:1 

 

 

 



Tresty 

 Za co trestáte děti?  

 A jak?  

 Kdy má trest smysl? 

 A jaký? 

 



Tresty 

 Rychlejší   

 Neurotizace dítěte 

 Doprovodná emoce brání porozumění dítěte, co po něm chceme 

 Strach z odhalení 

 Vyhýbání se trestající osobě 

 Značkovací efekt 

 Vzor budoucího chování 

 

 

 



Trestáme úmysl 

 Lidmila Pekařová: nikdy netrestáme nešikovnost, jen úmysl 



Když už se rozhodnu potrestat, tak  

Trest by měl být pokud možno 

 

 Relevantní a jasně vztažený k prohřešku (dítě něco zničilo - ať to nahradí) 

 Jasně ohraničený časem (např. zakážu pohádky na jeden den) 

 Důsledně dodržený (dám jen takový trest, jaký vím, že dodržíme) 

 Vzácný (občas se trestu nevyhneme, ale pokud se budou používat často, nebudou 

účinkovat) 

 Bez odmítnutí dítětě – nikdy, ať provede cokoli, neztrácí dítě lásku rodičů 

 



Zakazujeme, vysvětlujeme, ptáme se 

 Nedělej to! Protože jsem to řekla, prostě se to nedělá. 

 

 Tohle se nedělá, je to škaredé, tvého kamaráda to bolelo a byl z toho velmi 

smutný. Nikdo nemá rád ubližování. Taky by se ti to nelíbilo.  

 

 Myslíš, že tohle je správné? A kvůli čemu myslíš, že se to nemá dělat? Co s 

tím budeš dělat? A co uděláš v téhle situaci příště?  

 

 

 

 



Kdo rozumí nejlépe Vašemu dítěti?  

 Vaše dítě 

 

 Jak s ním mluvit, aby nás nechalo mu porozumět? Jak naslouchat, 

abychom skutečně slyšeli?  

 



Naslouchání 

 Vzpomeňte si na nějakou situaci z dětství, která Vás tenkrát zamrzela, 

naštvala nebo vystrašila,   

 

 Utvořte trojice. Jeden z vás (dítě) bude vyprávět svoji situaci, jakoby se 

stala právě dnes, druhý bude hrát roli rodiče a povede s „dítětem“ 

rozhovor. Třetí bude pozorovatel.  



Naslouchání 

 Co v rozhovoru dítě – rodič pomáhalo, aby dítě lépe popsalo svůj zážitek? 

Co Vám bylo jako dětem nepříjemné? 

 

 



Zkuste prosím stejnou situaci „rodiči“ 

povědět ještě jednou.  

 
Rodiče se teď vyvarují  

 

 hodnocení situace i dítěte 

  rad, doporučení, pokusů o rychlé 
řešení  

  bagatelizování pocitů dítěte 

 Mluvení o sobě, přirovnávání k 
druhým 

 ... 

 

 

 

Mohou 

 

 tiše naslouchat 

 se doptávat 

 potvrzovat to, co dítě sdělilo 

  vyjadřovat porozumění 

  popisovat, jaké pocity u dítěte vidí 

  vyjadřovat uznání  za sdělení,  

 shrnout celý příběh 

 ... 

 



Spolu s rodiči každý den 

 Ať děláme, co děláme, občas nás něco naštve, zamrzí, budeme unavení, 

přepracovaní a nevrlí a nebudeme mít náladu ani na naslouchání, ani na 

přemýšlení o tom, jak pochválit, aby to podporovalo kdovíjaké myšlení.  

 

 Vadí to?  

 

 Já myslím, že ne. Za úplně nejdůležitější ve výchově dětí považuje každý 

něco jiného a toho se většinou držíme, i když už jsme jako rodiče na tom 

dost špatně. 

 Napište prosím jedno až pět hesel, která vystihují to, co je podle vás 

nejdůležitější ve vztahu mezi Vámi a dětmi.  

 



Spolu s rodiči každý den – já si napsala 

 Láska bezpodmínečná 

 Upřímnost 

 Bezpečný prostor, který má hranice 

 Důvěra v děti 

 

 

 



Děkuji za pozornost 

 


