
D!ti v 95 procentech p"ípad#
nezlobí, "íká psycholo$ka
%árka Miková
Kdy! se zav"ely #koly a #kolky, prodlou!ila se doba, kterou trávíme se sv$mi d%tmi, ze
zhruba &ty" hodin denn% na cel$ den. „Kdy! si vezmete, !e d"íve jste m%li t"eba dva
konflikty za den, a &ist% si to vynásobíte po&tem hodin, v$sledek je nasnad%. Navíc ten
nár'st obvykle neb$vá lineární, ale spí#e exponenciální,“ "íká psycholo!ka (árka
Miková. Ale pozor, n%kter$m rodi&'m tento náro&n$ &as naopak prosp%l a p"inesl jim
osvobození.

LUCIE RYBOVÁ
29 / 07 / 2020

DAL!Í FOTOGRAFIE V GALERII

Koronakrize nás uv!znila doma s d!tmi a vznikla tak pomyslná laborato",
ve které to asi t"askalo více ne$ jinde. Zaznamenala jste to ve své praxi?
Vlastn% jsem zaznamenala reakce od „hrozné, stra#né, nikdy více“ a! po „klidn%
by to takhle mohlo z'stat, u!ili jsme si to“. Zále!elo toti! nejen na t%ch vn%j#ích
faktorech, kde rozhodovalo nap"íklad to, zda máte #koláka a musíte se s ním
ke v#em povinnostem je#t% u&it nebo zda nap"íklad máte zahradu, kde
se mohou d%ti odreagovat. Ale rozhodovalo i to, jak si ka!d$ mohl napl)ovat své
vrozené pot"eby. Ty nemáme ka!d$ stejné – narodili jsme se toti! s r'zn$m
nastavením mozku. A p"esto!e se v pr'b%hu !ivota vyvíjíme, na#e vrozené
pot"eby ur&ují, jaké &innosti nás nabíjejí energií a co nás naopak vy&erpává.
Tak!e n%kte"í rodi&e t"eba i zjistili, !e to odst"ihnutí od sv%ta m'!e b$t fajn.
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V jakém smyslu?
Oni sice ztratili podporu babi&ek a mo!nost dát d%ti do #kol a #kolek, ale
zárove) si mohli odpo&inout od sv%ta, kter$ na n% tla&í sv$mi o&ekáváními.
Ve spole&nosti p"etrvává tlak na mámy, !e musí mít d%ti dob"e vychované, musí
jim v#t%povat pravidla a u&it je !ít v ur&itém re!imu. To tu bylo v!dy a na#e
#kolství je na tom zalo!ené. Nov% v#ak je#t% musí maminky vyhov%t tlak'm
okolí na to, !e musejí své d%ti vychovávat s respektem k jejich individualit%.
A k tomu "ada nyní moderních v$chovn$ch trend' dává vinu za v#echny
takzvané proh"e#ky d%tí v$chov%. Tyhle tlaky na maminky p"icházejí ze v#ech
stran a v jednu chvíli. A ony do toho &tou na Facebooku a Instagramu, jak to
ostatní matky skv%le zvládají a je#t% stihnou s d%tmi podnikat neuv%"itelné v%ci.
A mámy se z toho dostávají mnohdy a! do chronického stresu, !e nenapl)ují
o&ekávání. *asto jsou to !eny, které na sebe tla&í i samy, cht%jí usp%t v nové roli
a mají pocit, !e selhávají.
 
A tenhle sv!t se náhle vypnul…
Ano, najednou tu byla jen neju!#í rodina. +ádné tlaky babi&ek, sousedek
&i u&itelek. Navíc odpadla ta ka!dodenní rutina, kdy máte cel$ den dan$: ráno
vstávat, p"ipravit jídlo, dopravit d%ti do #kol a #kolek, &asto na r'zná místa,
odpoledne krou!ky… a vy jste neustále pod &asov$m a organiza&ním tlakem. To
spoust% maminek nevyhovuje a na#ly se v tom klidu. V tom, !e mají &as
a prostor si v#e za"ídit podle sebe, d%tem se v%novat bez stresu. I kdy! tuto
pohodu u #kolák' naru#ovaly &asto p"ehr#le úkol', které dostávali.
 
Pak jsou tu rodi&e, kter'm sv!t chyb!l. V mém okolí jsem nej&ast!ji sly(ela
n!co ve smyslu „Je deset dopoledne a já u$ na n! t"ikrát je&ela!“.
Ur&it% ta situace n%komu vyhovovala více a n%komu mén%. I kdy! to vezmeme
logicky, kdy! máme d%ti ve #kolkách a #kolách, trávíme spolu dejme tomu
&ty"i hodiny denn%. A za tu dobu máme t"eba dva konflikty. Kdy! si to &ist%
vynásobíme po&tem hodin, které jsme spolu najednou trávili, je v$sledek
nasnad%. Navíc ten nár'st obvykle neb$vá lineární, ale spí#e exponenciální.
A není to ni&í vina.
 
Nem!lo by nap"íklad sourozence více stmelit, $e spolu mohou b't a t"eba
spolu i podnikat n!jaké lumpárny?
Ur&it% znám rodiny, kde &as koronakrize sourozenc'm prosp%l. Dosud na sebe
m%li málo &asu, a proto!e jsou jejich vrozené pot"eby kompatibilní, u!ili si to.
Jen!e kdy! je kompatibilní nemáte, kdy! má ka!dé z va#ich d%tí odli#nou
osobnost, nem'!ete &ekat, !e je &as tráven$ spolu sblí!í. M'!u vám dát p"íklad:
máte jedno dít%, které je ak&ní. Stále by n%co podnikalo a akce ho nabíjí. A pak
máte druhé dít%, které je pono"ené ve svém sv%t% a pot"ebuje mít takové to
denní sn%ní a klidn$ &as na p"em$#lení. Chvíli si spolu hrají, ale to druhé to
vy&erpává, po chvíli si u! pot"ebuje n%kam zalézt a b$t o samot%. Jen!e to první
ho nechce nechat. Za&ne ho provokovat a vy!adovat si pozornost. A ani ono to
ned%lá schváln%. Jeho zase vy&erpává ta ne&innost. Ka!dé dít% pot"ebuje
k !ivotu jiné podmínky, a proto!e je nemá, vzniká velmi t"askavá sm%s.
 

Co s tím?
Vy s tím moc neud%láte. To není zp'sobené v$chovou. M'!ete jim vysv%tlovat,
jak to vzájemn% mají, aby se pochopily, ale tato kombinace bude v!dy
v$bu#n%j#í, ne! kdy! máte ob% d%ti se stejn$mi vrozen$mi pot"ebami. Nap"íklad
d%ti s pot"ebou stability a p"edvídatelnosti ze své podstaty ctí autoritu a vypadá
to, !e jsou takzvan% „poslu#n%j#í“. Rodi&e takov$ch typ' d%tí mají pocit, !e jsou
ve v$chov% skv%lí, a &asto ostatním radí, !e sta&í jen nastavit pravidla a b$t
d'slední. Ale není to tak jednoduché. Tohle funguje jen na ur&ité typy d%tí
a rodi&'. Ostatní budou z takov$ch rad jen je#t% více zoufalí.
 

 
Co kdy$ jsou va(e d!ti v'razn! odli(né? Co
s nimi? Rozst!hovat?
To ideáln%. Pokud to jde, poskytnout ka!dému
sv'j pokoj, prostor pro realizaci. Ale samoz"ejm%
to nejde v!dy. Mé t"i d%ti !ily nap"íklad v jednom
pokojí&ku. A ta nejmlad#í, jedin$ introvert
v rodin%, se zavírala do koupelny, kde si kreslila.

#ÁRKA MIKOVÁ
Vystudovala psychologii na Filozofické fakult!

Karlovy univerzity. Posledních dvacet let pracuje
jako psycholo"ka. Je autorkou knih Nejsou stejné.
Jak díky Teorii typ# porozum!t d!tem i sami sob!
a Ani mámy nejsou stejné: Jak si mate$ství u"ít,
ne ho jenom p$e"ít. Vychovala dv! dcery a
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Tam m%la klid, mohla se dobíjet a nikdo ji
nevyru#oval. Musíme myslet na to, !e tohle
n%které d%ti pot"ebují, a kdy! to nem'!eme

za"ídit prostorov%, musíme to za"ídit jinak. T"eba si je m'!eme jako rodi&e
rozd%lit, jeden se s prvním p'jde vyblbnout na n%jakou atrakci a druh$ umo!ní
tomu druhému, aby m%l sv'j klid. V dob% spole&né pak vysv%tlovat, !e lidé mají
r'zné pot"eby a je to tak v po"ádku. A pak, a! na sebe budou zase k"i&et, si
musíme uv%domit, !e dít% &asto napodobuje nás samé. To, co je „normální
chování“, zji#,uje z chování sv$ch rodi&'.
 
Tak$e „sta&í“ jít p"íkladem?
Ano, ale není to univerzální "e#ení. Neznamená to, !e kdy! rodi&e nikdy nezv$#í
hlas, nebude to d%lat ani dít%. Ka!d$ jsme jin$ a i stejná v$chova zap'sobí
na ka!dého jinak. Já nerada rodi&e konfrontuji s tím, !e kdyby se k sob%
a k d%tem chovali líp, tak by to t"eba taky vypadalo jinak. Myslím, !e to sl$chají
od jin$ch psycholog' a r'zn$ch v$chovn$ch sm%r', !e kdy! budou správn%
komunikovat spolu a s d%tmi, budou d%ti „dob"e vychované“. Takové
univerzální rady moc nefungují, proto!e nezohled)ují rozdíly mezi námi. Podle
m% je d'le!ité pochopit, jaké dít% vlastn% vychováváme – jaké jsou jeho vrozené
pot"eby. Proto!e pak nám bude jasn%j#í, pro& ur&itou v%c d%lá, a rodi&'m
se opravdu uleví. Kdy! jako rodi&e "íkáme, !e dít% zlobí, v%t#inou to znamená, !e
nemá napln%nou n%jakou vrozenou pot"ebu a dává nám to najevo. V 95
procentech p"ípad' d%ti nezlobí.
 
Poj)me si probrat t"i nej&ast!j(í druhy chování d!tí, které jako rodi&e
nevidíme rádi. Pro& nap"íklad d!ti $alují?
T%ch „pro&“ m'!e b$t n%kolik. Nap"íklad zhruba &ty"icet procent populace jsou
lidé, kte"í mají vrozenou pot"ebu stability a p"edvídavosti. Takové dít% dbá
na pravidla, a pokud je n%kdo poru#í, p"ivádí ho to do nejistoty. +alováním
se vlastn% uji#,uje, zda to pravidlo stále platí nebo jestli se n%co nezm%nilo. Nebo
si m'!e dít% pamatovat, co se stalo naposledy, kdy! to n%kdo poru#il, p"ípadn%
co jste "ekla, !e by se mohlo stát. Nap"íklad pe&ete bábovku a dít%ti "eknete:
„Nesahej na to, je to hork$, spálí# se.“ A ono po chvíli p"ib%hne a !aluje, !e to
chce sourozenec vyzkou#et. Ten !alující nechce obvykle jen zava"it bráchovi,
ale chce p"edejít tomu #patnému, co se m'!e stát.
 
Co kdy$ dít! l$e?
To sl$chám od rodi&' &asto i v p"ípad%, !e to tak není. N%které d%ti, obvykle
jsou to jiné, ne! o kter$ch jsme se bavily p"ed chvílí, mají bujnou p"edstavivost
a sv%t jejich p"edstav je pro n% reáln$m sv%tem. Ony to, co si p"edstavují,
opravdu pro!ívají a teprve v pr'b%hu !ivota se u&í rozli#ovat hranici mezi
skute&ností a p"edstavami. M'!e se tak stát, !e vám budou tvrdit n%co, co bylo
v jejich p"edstav%, ale ony si to neuv%domují. *asto si sv$mi p"edstavami
dokreslují realitu. Jsou také d%ti, které mají opravdu bujnou p"edstavivost, lí&í
vám své imaginární kamarády a tvrdí, !e sedí hned vedle. Vám to m'!e p"ipadat
#ílené, ale je to zcela v po"ádku.
 
A co p"ípady, kdy n!co provede, a pak zapírá?
To také není tak jednozna&né. Kdybych nap"íklad já byla sv%dkem zlo&inu
a m%la bych popsat, co jsem d%lala minulé úter$ a jak n%jaká situace probíhala,
okam!it% se stanu hlavní podez"elou. Jsou d%ti, které tak moc !ijí p"ítomností,
!e je pro n% nemo!né si zapamatovat, jak p"esn% ur&itá událost prob%hla. Jsou
také d%ti, které !ijí budoucností a pamatují si celkov$ dojem, ve spojení
s p"edstavivostí si to n%jak zapsaly do své hlavy, ale detaily si prost% nevybaví.
A up"ímn% "e&eno, ono se dá pochopit i to, kdy! opravdu takzvan% zatloukají.
Nap"íklad d%ti s pot"ebou kompetentnosti na sebe kladou vysoké nároky a je jim
extrémn% nep"íjemné, kdy! sel!ou. Ne kv'li okolí, ale kv'li sob%. Tyto d%ti si
dob"e uv%domují, kde ud%laly chybu, a ve"ejné p"iznání je pro n% velmi
bolestivé.
 
Jak by na to rodi&e m!li reagovat?
Co funguje u v#ech typ' d%tí, je nebabrat se v tom. Rodi&e si mo!ná myslí, !e je
jejich úkolem takzvan% usv%d&it viníka, ale v%t#í smysl má v tu chvíli "íct:
„Dob"e, stalo se, co s tím ud%láme?“ Vysvobodit dít% z jeho nep"íjemn$ch emocí.
Hledáním viník' a v$slechy docílíme jen toho, !e p"í#t%, a! t"eba opravdu p'jde
do tuhého, bude dít% kv'li strachu z na#eho v$slechu je#t% více ml!it.
 
Co kdy$ se d!ti vztekají?
To je mo!ná nej&ast%j#í v%c, jakou rodi&e "e#í: dít% se vzteká, co s tím mám

ne ho jenom p$e"ít. Vychovala dv! dcery a
jednoho syna.



d%lat. Existují t"i základní negativní emoce: smutek, strach a vztek. První dv%
nebereme a! tak negativn%, vztek v#ak ano. Ale ony jsou to v#echny jen
negativní emoce, které nám umo!)ují se vyrovnávat se situací, která nastala.
Málokdo se vzteká, aby druhému ublí!il nebo aby rodi&e pozlobil. U d%tí je to
&asto jen upou#t%ní páry, uvol)ování p"etlaku. U d%tí, které mají vrozenou
pot"ebu svobody a akce te- a tady, to m'!e b$t nap"íklad z toho, !e musejí
ve #kole sed%t na jednom míst% a pod"izovat se re!imu. Doma jsou pak
na jediném míst%, kde si to mohou dovolit pustit. Co se t$ká vzteku, jsme na d%ti
velmi náro&ní – o&ekáváme, !e se ho nau&í zvládat v dob%, kdy toho jejich
mozek je#t% není schopen. Koneckonc', náro&né je to i pro spoustu dosp%l$ch.
 
Tak$e kdy$ "íkáme, $e na(e dít! „zlobí“, vlastn! "íkáme, $e my nejsme chápaví
rodi&e?
Spí# bych "ekla, !e jsme se na dít% zatím nepodívali z pohledu jeho vrozen$ch
pot"eb. Je t%!ké b$t chápav$m rodi&em, kdy! chování dít%te nerozumím. Je to
ale snaz#í, pokud mám pro chování dít%te racionální vysv%tlení. Jeho hledání
pom'!e v dané chvíli i rodi&i samotnému – p"em$#let „pro&“ znamená zapojit
racionální mozek. Tím p"itom u rodi&e v okam!iku ur&ité krize dojde
i ke zmírn%ní jeho negativních emocí.
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