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MÍSTO ÚVODU, PROTOŽE ÚVODY NIKDO NEČTE 

Dítě nepotřebuje dokonalé rodiče. Dítě potřebuje dost dobré rodiče, 
kteří dítěti pomáhají nalézt jeho vlastní cestu životem. Dost dobří rodiče 
od dítěte neočekávají, že bude dokonalé, protože vědí, že sami dělají chyby. 

V poradenské praxi se čas od času setkáváme s osvojiteli, kteří kvůli 
obavě z nařčení, že ve své rodičovské roli selhali, dlouho váhají, než si 
připustí, že se vývoj jejich dítěte začíná ubírat nesprávným směrem. Tato 
obava je zbytečná. Dobrý poradenský pracovník nehledá viníky, ale 
pomáhá hledat řešení.  

Přály bychom si, aby Vám tato příručka byla dost dobrým průvodcem. 
Aby Vás provázela na Vaší cestě životem adoptivní rodiny a v případě 
nenadálého sejití z cesty Vás podpořila v odvaze vyhledat odbornou 
psychologickou pomoc.  Průvodce na vlastní cestu je tu proto, aby Vám 
nabídl inspiraci pro rodinný život a výchovu dítěte a podpořil Vás v odvaze 
hledat řešení situací, které Vás trápí. Sejít z cesty je snadné. Požádat o 
pomoc je mnohdy těžší. Kdo si dovede přiznat, že se ztratil, nezůstane 
ztracen dlouho.  

Vydejte se s námi na cestu ...  

Zuzana Masopustová, Milena Mikulková 



NAPOSLED SAMI 

Čeká Vás velká životní změna. Příchodem dítěte se naplní 
Vaše touha po úplné rodině. Cesta k dítěti možná nebyla krátká, ani 
lehká. Dříve, než vstoupíte do nové životní etapy, je na místě se 
rozloučit  s životem bezdětného páru toužícího po dítěti, aby dítě, které 
do své rodiny přijmete, nemuselo nést tíhu Vašich očekávání 
plynoucích  z dlouho nesplněných snů. 

Přechod  z jednoho životního období do druhého pomáhají 
usnadnit tzv. přechodové rituály. Přechodových rituálů  v dnešní 
společnosti mnoho nemáme. O to více pozornosti bychom přechodu 
do nové životní etapy měli věnovat. Přechodovým rituálem naší 
společnosti je třeba maturita a maturitní večírek jako přechod mezi 
střední školou a další životní etapou. Biologickým rodičům se dítě rodí 
po devíti měsících těhotenství. Mají tedy relativně jasně ohraničený čas, 
během kterého se mohou na velkou životní změnu přichystat. Adopce 
se všemi žádostmi a přípravami obvykle trvá mnohem déle než 
těhotenství. Jelikož navíc většinou není od počátku jasné, kdy k 
příchodu dítěte dojde, může (i po dlouhém čekání) být přechod do 
nové životní etapy náhlý. Je proto potřeba se na změnu připravit. 

Než přijmete do své rodiny dítě, zkuste si vytvořit vlastní 
přechodový rituál. Vymyslete a zrealizujte společný „projekt“. Může to 
být cokoli – vymalování bytu, postavení zahradní houpačky nebo výšlap 
do hor. Cokoli, během čeho spojíte své síly k dosažení vytyčeného cíle. 
Čas při společné práci na cíli věnujte sobě navzájem a přemýšlení o 
tom, co jste již spolu všechno prožili a co jste se díky společnému 
životu o sobě dozvěděli.  

Součástí Vašeho vlastního přechodového rituálu by měla být 
oslava a definitivní rozloučení se současnou životní etapou. Můžete 
třeba upéct dort, zajít do restaurace, zapálit svíčky. Užijte si poslední 
večer ve dvou. Věnujte se jeden druhému. Řekněte si navzájem, co 
máte na tom druhém rádi, co jste se od něj naučili, co potřebujete, aby 
se Vám spolu dobře žilo i po příchodu dítěte. Co lze těžko vyslovit, 
může být jednodušší napsat. Třeba do dopisu předaného během 
slavností večeře. Zapojte fantazii a nebojte se sentimentu. Čím lépe se 
se starou životní etapou rozloučíte, tím přirozenější pro Vás pak bude 
přestat být jen partnery a stát se i rodiči. 
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KDO JE PŘIPRAVEN, ... 

Rodina by měla dítěti sloužit jako pomyslný přístav, který 
poskytne bezpečí a kde dítě získá vše potřebné pro vlastní samostatnou 
plavbu.  

Dítě by mělo  z jednání svých rodičů získávat jistotu, že se o 
ně může opřít. Velká část tohoto pocitu jistoty je vytvářena každodenní 
zkušeností. Dítě by mělo zažívat, že se rodiče navzájem respektují ve 
své rodičovské autoritě, jsou pevní ve svém odhodlání  s dítětem 
zvládnout všechny náročné situace. Nemělo by mít pocit, že zklamalo 
jejich očekávání, přestože třeba není takové, jaké si ho představovali. 
Pokud rodiče unesou chování dítěte i jeho city, jeho nevděk či 
nepřizpůsobivost, jsou dítěti dobrým přístavem.  

V době velkých očekávání a příslibu splněných nadějí a tužeb 
je velmi obtížné si představit, že by něco nemuselo vyjít podle Vašich 
představ. Paradoxně je ale stejné období nejvhodnější pro tvorbu 
krizového plánu. Jste plni sil, energie a veškeré problémy, které by 
mohly přijít, jsou  v tuto chvíli ryze hypotetické. Lze o nich tedy mluvit 
s čistou hlavou nezahlcenou emocemi a stresem  z každodenních 
starostí. 

Čas, který spolu strávíte jako bezdětný pár, se krátí. Už 
nebudete jen pár. Dva lidé, kteří znají vzájemně své potřeby a naučili se 
s nimi ve společném soužití zacházet. Nyní je pravý čas si ujasnit svá 
očekávání. Co se stane  s Vaší rodinou? Jak se změní Váš partnerský 
vztah? Jak se změníte Vy sami? Co když dítě nebude takové, jak jste si 
ho vysnili? Jak se vypořádáte  s jeho zlobením, vztekem, vzdorováním 
či neutišitelným pláčem? 

Zkuste si představit nejrůznější problematické situace, které se 
ve výchově dítěte mohou objevit. Představte si, že do nich někdy 
budete vstupovat unavení nebo nejistí. Představte si, že přijdou 
okamžiky, kdy se nezachováte k dítěti nebo partnerovi/partnerce 
zrovna tak, jak byste měli. Zkuste svému partnerovi/partnerce říct, co 
byste od něj/ní  v takovou chvíli potřebovali, abyste náročné situace či 
složitá období společně zvládli. Důsledně se držte toho, čeho se bojíte 
u sebe a jak by Vám  v takové chvíli mohl partner pomoci. Vytváření 
krizového plánu nemá být o předvídání selhání partnera a jeho 
obviňování, ale o sdílení niterných obav a možností jejich nápravy. 
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Obavy mohou vypadat třeba takto: 
Bojím se, že nezvládnu dítě vychovat tak, jak jsme si vysnili. Neumím zacházet 
s dětským vztekem. Bojím se, že když se dítě bude často vztekat, budu to 
vnímat jako naše selhání. Pokud se někdy něco takového stane, potřebuji, abys 
měl/a se mnou trpělivost. Abys mne podpořil/a, abys řekl/a, že to spolu 
zvládneme. Bojím se, že budu pro dítě ten zlý/ta zlá a ty ten/ta, k níž/němuž 
se utíká utěšit. Potřebuji, abys za mnou stál, i když se mnou nebudeš souhlasit. 

Zkuste si sami doplnit tyto věty: 
- Nejvíc se bojím, že když dítě bude ..., tak já... 
- V takové chvíli budu potřebovat, abys ... 
- Chci, abys věděl/a .... 
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PŘIJETÍ DÍTĚTE A „ŠESTINEDĚLÍ“ 

Stále ještě existují rodiny, které po narození dítěte respektují 
šestinedělí, čas určený k nerušenému sžívání se dítěte  s matkou a 
otcem.  v šestinedělí nepřijímají návštěvy, nechodí zbytečně do 
společnosti. Přátelé i širší rodina přání rodiny obvykle respektují a 
dopřávají jí čas zvyknout si na nový život.  

Pokuste si zařídit vše tak, abyste svou obdobu šestinedělí měli 
po přijetí dítěte i Vy. Nepořádejte oslavy pro uvítání dítěte do rodiny. 
Odložte oslavu třeba až na první společně strávený rok nebo půlrok. 
Nezahlcujte dítě podněty. Materiálními, ani sociálními. Dejte mu 
možnost být  s Vámi. Zvyknout si na to, že jste „jeho lidi“. Jedineční, 
neměnní, ti, kteří zůstávají.  

Bez ohledu na to, jak staré je dítě  v okamžiku příchodu do 
Vaší rodiny,  z pohledu vývoje citů a vztahu se ocitne znovu na prahu 
života. Podobně jako kojenec se bude muset nejprve zorientovat, kdo 
jsou „jeho lidé“ a co od nich může čekat. Těžko bude schopné Vám 
tuto potřebu samo slovně sdělit. Bude na Vás, abyste na ni pamatovali a 
respektovali ji. Možná bude mít tendence ubezpečovat se, že jste 
nablízku, nebo se naopak bude snažit od Vás „utíkat“ ke svým 
dosavadním hrám či stereotypním projevům.  

Buďte k dítěti vnímaví, buďte mu na blízku fyzicky i citově. 
Nespěchejte. Nevytvářejte dítěti hned po příchodu do rodiny stále jen 
zábavu a nové zážitky. Nechte ho být svědkem či účastníkem běžných 
domácích činností. Dopřejte mu čas. A dopřejte ho i sobě. Až budete 
mít za sebou nejen první krásné chvíle, ale až budete mít zkušenosti i 
s pláčem a vztekem dítěte, začnete se stávat rodiči. Až si začnete být ve 
své rodičovské roli jistější, pak teprve (po několika týdnech či měsících 
od příchodu dítěte) začněte dítě „doprovázet“ do dalších vztahů. 
Pozvěte první návštěvu. Jděte poprvé do společnosti dalších lidí.  

První dny, týdny i měsíce po příchodu dítěte do vaší rodiny 
mohou být velmi náročné. Podobně jako bývají náročné první dny, 
týdny a měsíce po narození dítěte. Je zcela  v pořádku, pokud nepůjde 
vše ideálně a splavně hned od začátku. Proces vzniku vztahu a 
vzájemného přizpůsobování zahrnuje nejen krásné chvíle, ale i 
náročnější situace či období. Ne na lehkých situacích, ale na společném 
zvládání problémů a obtíží vzniká pevný vztah. 

8



9 



STALI JSTE SE RODIČI, ALE NEZAPOMEŇTE BÝT 
PŘEDEVŠÍM PARTNERY 

V mladším školním věku dítěte se obvykle  v životě rodiny 
objevují nová témata. Jak ve fungování a organizaci rodinného života, 
nebo ve zvládání povinností, tak  v sycení potřeb dítěte, a  v neposlední 
řadě i  v péči o kvalitu partnerského vztahu. 

Nezávisle na věku dítěte je otázka partnerství Vás rodičů 
jedním ze základních požadavků na vytvoření harmonického domova – 
rodinného prostředí, kde je lidem spolu dobře. 

Prvotní přeorientování na dítě jako středobod Vašeho života 
je pochopitelné. Přesto (nebo právě proto) dítě, které jste do své rodiny 
přijali, touží zejména po stabilním a vřelém rodinném zázemí, které je 
tvořeno vzájemně se milujícími a respektujícími rodiči. Pokud pocítíte, 
byť jen na nějakou chvíli, že přestáváte být pro partnera/partnerku 
kvůli jeho/jejímu zaujetí dítětem důležitým/důležitou, svěřte se mu/jí 
s tímto pocitem a hledejte společně východisko. Pomůžete tím nejen 
sobě, ale i dítěti. Dítě stojí o to, abyste byli spokojeni – pak si dovolí být 
spokojené i ono samo. 

Dítě by mělo být svědkem přiměřených projevů Vaší 
vzájemné náklonnosti – milého oslovení, očního kontaktu, příjemného 
pozdravu, polibku, doteků, pohlazení, objetí, společné radosti, legrace, 
smíchu či škádlení – dovoluje mu to žít  v bezstarostném světě dítěte. 
Umožněte dítěti vnímat, že se na sebe těšíte, že máte rádi společné 
chvilky u kávy, nedělní snídaně, procházky nebo jízdu na kole. Zkrátka, 
že jste spolu rádi. Pečujte i o oblast intimity, chtějte být nejen rodiči, ale 
nadále nejlepšími milenci a přáteli pro sebe navzájem. Může se stát, že 
péče o dítě vyžaduje hodně času, a zjistíte, že na partnera už nezbývá 
ani čas, ani chuť, ani síla.  v tom případě je  v zájmu Vás všech (Vás 
partnerů i Vašeho dítěte) začít změnou právě péčí o partnerství. 

Najděte, pokud možno denně, alespoň 10 minut jenom pro 
Vás dva. Využijte možnost být  v tomto vyhrazeném čase spolu a 
nedovolte nikomu (ani dítěti), aby Vás rušil. Alespoň jednou za měsíc si 
vyjděte spolu jenom Vy dva mimo domov, tam, kde je to pro Vás oba 
příjemné. A alespoň jednou za rok si vyhraďte jeden víkend jenom pro 
sebe. 

10 



Každé partnerství potřebuje tzv. vztahovou údržbu, což znamená: 
- Hledejte a využívejte příležitosti pro společné zážitky ve dvou. 
- Komunikujte nejen o dětech nebo provozu domácnosti, ale sdílejte 

vzájemně své pocity, zjištění, přání či nejistoty. 
- Vyjadřujte náklonnost partnerovi prostřednictvím doteků, věnování 

pozornosti, vyjádření uznání, péče nebo dárků. 
- Probouzejte vášeň, aby Vaše partnerství bylo stále svěží. 
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NAŠE RODINA 

Přijetí dítěte mění povahu Vašeho partnerského soužití. Už 
nejste pouze pár, ale jste rodina. Rodiče  s dětmi. Do Vaší rodiny 
mohou patřit další děti, ať vlastní nebo přijaté, další příbuzní, Vaši 
sourozenci, rodiče. Právě přijetí dítěte do rodiny pro něj znamená, že se 
včlení do sítě vztahů a stane se jejich součástí. 

Každý  z členů rodiny potřebuje mít své místo, potřebuje, aby 
se  s ním počítalo, aby byl přijímaný a respektovaný. Pokud jste rodina 
s vlastními i přijatými dětmi, možná Vás napadá otázka, zda a jak být 
spravedlivými ke všem bez rozdílu. Vlastní děti mají tu výhodu, že 
mohou žít  s vlastními rodiči. Ač si to mnoho rodičů nepřipouští, 
vlastní děti chtějí mít své rodiče pro sebe alespoň o něco více, než 
chtějí dopřát svým přijatým sourozencům. Mnohdy mají pochopení pro 
obětavost rodičů, ale to neznamená, že netouží po své mámě nebo 
tátovi  s nadějí mít je chvilku jenom pro sebe. Vlastní děti mají právo na 
zájem a péči vlastních rodičů. Budete-li přiměřeně potvrzovat svým 
vlastním dětem tuto sounáležitost, projevovat blízkost a vřelost a 
oprávněnost tohoto pocitu, předejdete mnohdy zbytečnému odcizení a 
pocitu křivdy, že Vám (vlastním rodičům) nejsou dost dobré. 

Je dobře, když se podaří všem členům rodiny cítit se doma 
jako doma. Domov znamená místo, kde je člověk pro své lidi důležitý – 
nejen dítě, ale i dospělý. Domov netvoří jenom vztahy, ale i vzájemná 
spolupráce na zajišťování chodu domácnosti. Postupně  s věkem 
zapojujte dítě do přiměřených činností pro ostatní. Umožněte mu 
nejdříve pozorovat, jak se co dělá. Pak se může podílet na společné 
práci a poté ji provádí samostatně pod kontrolou dospělého. Nejde ani 
tak o kontrolu preciznosti, ale spíše o vyjadřování podpory, zájmu a 
posouvání činnosti žádoucím směrem. Nakonec můžete dítě nechat 
provést práci bez dohledu. Pokyn „ukliď si pokoj“ je tak široký, že 
zpočátku je potřeba dítěti ukázat, co je potřeba  v jakém sledu dělat, aby 
výsledný stav byl uspokojivý. Je vhodné, pokud má dítě nějakou 
pravidelnou povinnost pro domácnost. Učí se tím nejen plánovat svůj 
čas, ale i respektovat či vnímat potřeby druhých.  v rodině se dítě učí 
životu se vším, co k tomu patří. 
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Pocit sounáležitosti a soudržnosti  v rodině můžete podpořit tím, že 
- se zajímáte o všechny členy rodiny (ne jenom o ty, kteří to viditelně 

potřebují či vyžadují). 
- vnesete do svých činností či povinností předvídatelnost a řád. 
- udržujete kontakty  s širší rodinou a přáteli. 
- vtahujete dítě do povinností pro rodinu. 
- učíte dítě plánování a přípravě pracovního postupu (co teď, co potom a 

jak). 
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ZKUŠENOST PRVOTNÍHO OPUŠTĚNÍ 

Ať už jste své dítě začali milovat od prvního okamžiku, nebo 
byla (či stále ještě je) Vaše cesta k němu složitější, je možné, že se i přes 
veškerou lásku, kterou od Vás dostává, potýká  s obavami  z opuštění a 
s pochybností, zda je milováno doopravdy. Tyto obavy nejspíš pramení 
v zážitcích  z kojeneckého věku a  v prvotním opuštění vlastními rodiči.  

V prvním roce života se začíná utvářet vztahování k okolnímu 
světu. Dítě si vytváří první představu o tom, do jak laskavého a 
bezpečného světa se narodilo. Zažívá-li dítě, že jeho potřeby, včetně 
potřeby bezpečí, jistoty, lásky či utišení rodiče (či pečovatele – 
v případě, že bylo dítě od narození  v ústavní péči) zajímají, a jsou-li 
tyto potřeby naplňovány, učí se dítě světu důvěřovat. 

Zkuste se zamyslet, co se  v prvních měsících svého života o 
světě naučilo Vaše dítě. Mělo  v tomto věku „své lidi“ – tedy někoho, 
pro koho bylo jediné? Někoho, kdo se radoval  z jeho narození, kdo k 
němu  s láskou  v noci vstával, kdo se  s ním mazlil při každém 
přebalování či krmení? Někoho, komu záleželo na tom, jak se mu daří a 
co se mu líbí? Někoho, kdo si  s ním donekonečna hrál miminkovské 
hry („kuk“)? Nebo se již jako malé miminko muselo naučit příliš 
neplakat (protože na pláč stejně nikdo nereagoval nebo za něj dokonce 
přišel trest)? 

Rozumět tomu, jak je možné, že zkušenosti  z kojeneckého či 
batolecího věku mohou ovlivňovat chování i mnohem staršího dítěte 
(či dokonce dospělého), může být obtížné. Jak je možné, že chování a 
prožívání dítěte ovlivňuje něco, co si ani nepamatuje? 

Získá-li dítě  v raném věku hluboké vnitřní přesvědčení, že 
svět je nebezpečný, bude své chování i další získávané zkušenosti 
tomuto přesvědčení přizpůsobovat. Proto se může stát, že přestože 
máte své dítě rádi a dáváte mu to všemožně najevo, nebude umět  
s Vaší láskou zacházet. Může se stát, že ji bude odmítat nebo se bude i 
nadále obávat opuštění a zrady. Hluboká vnitřní přesvědčení se mění 
velmi pomalu. Dítě bude potřebovat hodně Vaší vnímavosti a 
trpělivosti. Bude se muset opakovaně přesvědčit, že ho nikdy 
neopustíte. A to ani když zlobí, nebo se Vy zlobíte na ně. A že i když se 
na ně opravdu zlobíte za to, co právě provedlo, dovedete mu říct, že ho 
máte rádi. 
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EMOCE A HRANICE 

Pro zacházení  s hranicemi ve výchově je nezbytné si 
uvědomit, že svoboda a limity znamenají pro dítě něco jiného než pro 
dospělého. Přílišná svoboda dítě zúzkostňuje. Nutí ho k vyvíjení další a 
další aktivity k nalezení alespoň nějakého limitu. Hranice ve výchově 
poskytují dítěti vymezení bezpečného prostoru k životu, dávají mu 
pocit jistoty, že nemusí o všem rozhodnout samo, že má někoho, na 
koho se může spolehnout. Výchova spojená  s hranicemi, vřelostí a 
empatií umožňuje dítěti dětskost a pozvolné vyrůstání  z ní. Dítě, které 
opakovaně zažívá, že rodiče jsou ve své výchově vřelí, pevní, umějí 
zvládat jeho projevy negativních emocí a nenechají se pláčem či 
vztekem dítěte ve své rodičovské roli zlomit, se může spokojeně a 
správně vyvíjet. 

Zatímco potřeby kojence byly (respektive  v ideálním vývoji 
měly být) uspokojovány  v reakci na jeho pláč, batole by se mělo učit, 
že pláč ani vzdor nejsou prostředkem k ovládání druhých. Batolecí věk 
je významným obdobím pro rozvoj schopnosti zvládat projevy svých 
emocí. K rozvoji této schopnosti je nezbytná zkušenost  s různým 
typem emocí, včetně negativních. Ty většinou vznikají  v reakci na 
omezení, hranici. 

Schopnost zvládat projevy svých emocí se začíná formovat 
v batolecím věku. Výrazné projevy vzdoru, či plačtivosti, úzkostnosti, 
bezmoci či strachu  v reakci na omezení a frustraci se často objevují i 
po skončení batolecího období. Zejména u dětí  v náhradní rodinné 
péči může být proces rozvíjení schopnosti regulace projevů negativních 
emocí velmi dlouhý a náročný. Důsledně se vůči nežádoucím projevům 
svého dítěte vymezujte. Můžete se i na tyto projevy zlobit, ale je 
důležité, abyste pro dítě měli pochopení, protože Vy jste „jeho 
dospělí“. Ti, na které spoléhá, že ho neopustí, i když se bude chovat 
otřesně a křičet na Vás, že Vás nenávidí. Snažte se i přes svůj vlastní 
stres (zlost, pochyby, bezradnost) chápat jeho chování jako projev 
jeho/její krize, která je tím větší, čím horší jsou projevy dítěte a čím 
více Vás tyto projevy zraňují a štvou. Nesrovnávejte své dítě  s jeho 
vrstevníky. Pokud ještě neumí projevy svých emocí regulovat, potřebuje 
i nadále Vaši pomoc. Buďte mu průvodci. Pomozte mu přijmout 
negativní pocity a učte ho, aby je nepotlačovalo, ale vyjadřovalo slovně 
– nejlépe  v první osobě.
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Tipy, jak zareagovat na nežádoucí chování dítěte: 
- Chápu, že se zlobíš, ale nedám ti to. 
- Nebouchej do mne, ale řekni „zlobím se“. 
- Vidím, že se ke mně otáčíš zády. Myslím, že se něco stalo. Budu rád/a, 

když mi řekneš, co tě trápí. 

17 



BIOLOGIČTÍ RODIČE – SOUČÁST OSOBNÍHO PŘÍBĚHU 

Adopce by neměla zbavovat dítě práva na osobní příběh. Dítě, 
které se do Vaší rodiny nenarodilo, ale bylo do ní přijato, by mělo být 
přijato i  s celým svým příběhem. K osobnímu příběhu dítěte patří 
biologičtí rodiče. Jsou kořeny dítěte a počátkem jeho osobní historie. 

Krátká životní etapa spojená  s biologickými rodiči by se 
mohla zdát nevýznamnou. Dítě si své biologické rodiče často ani 
nepamatuje. Možná ho opustili či mu ubližovali. Proč mu je tedy 
připomínat? 

I kdybyste před svým dítětem chtěli jeho životní příběh skrýt, 
dříve nebo později se o něm dozví. Třeba až bude dospělé. Mnohem 
pravděpodobněji ale již  v dětství – od sousedky, dětí ve škole či zcela 
náhodně. Svět je příliš malý na to, aby se  v něm dalo něco  s jistotou 
utajit.  

Vaši největší oporu dítě potřebuje  v důležitých životních 
situacích. Získání informací o biologických rodičích či přemýšlení nad 
tím, proč jimi bylo opuštěno, mezi takové situace bezpochyby patří. 
Neriskujte, že u situace, která je pro dítě tak významná, nebudete, či se 
o ní včas nedozvíte, a staňte se tím, kdo  s dítětem o jeho biologické 
rodině bude mluvit jako první. 

Dítě nemusí znát přesnou identitu svých biologických rodičů, 
ale mělo by znát alespoň tu část svého osobního příběhu, která je  
s nimi spojena. Ne nadarmo se říká odříkaného chleba největší krajíc. 
Čím horší bude obraz biologických rodičů (případně čím tajemnější a 
zakázanější budou hovory o nich), tím větší tendence k jejich 
následování může dítě mít.  

Příběh osobní historie dítěte by měl být vyprávěn tak, aby 
dítěti poskytl cestu k odpovědím na otázky, co zdědilo po svých 
biologických rodičích a proč bylo opuštěno. Pokud víte, že dítěti bylo 
ublíženo, řekněte mu to. Není nutné dítě zahlcovat traumatizujícími 
podrobnostmi. Slovo „ublížení“ je dostatečně výstižné. Dítě by se  
z příběhu mělo dozvědět, že pokud mu rodiče ublížili nebo ho opustili, 
rozhodně si to nezasloužilo. Pokuste se ale biologické rodiče dítěte 
nesoudit. Stačí říct, že nerozumíte tomu, proč se tak zachovali, ale že si 
myslíte, že to asi neuměli jinak, že je možná nikdo jinému chování 
nenaučil. Dítě by to mělo slyšet, aby vědělo, že i když má a bude mít 
hodně vlastností po svých biologických rodičích, neznamená to, že 
bude špatné a nebudete ho mít rádi. 
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Věty, které mohou pomoct: 
- Tehdy to pro tebe bylo asi hodně těžké. Možná si nikdo nevšímal, když jsi 

plakal/a. Mrzí nás to. Kdybychom tě tehdy znali, pochovali bychom tě – 
stejně jako teď. 

- Mrzí nás, že tě rodiče, kterým ses narodil/a, opustili. My tě ale 
neopustíme, protože jsme si tě vybrali. Jsme moc rádi, že jsi u nás, a máme 
tě rádi takového/takovou jaký/jaká jsi. 

- Rodiče, kterým ses narodil/a, se o tebe asi nemohli nebo nedovedli starat. 
Možná je to nikdo nenaučil. Díky tomu, že ses narodil/a právě jim, jsi ale 
takový/taková, jaký/jaká jsi (máš po nich vlasy, oči ...) a jakého/jakou tě 
máme rádi. 
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RODINNÁ MOZAIKA 

Pokud jste přijali dítě jiného etnika, dostali jste mimořádnou 
příležitost obohatit svůj život novými podněty. I přes velké společenské 
změny  v naší společnosti stále částečně přetrvávají obavy  z jinakosti, 
předsudky a negativní očekávání.  v mnoha ohledech se lidé zaměřují na 
viditelné znaky odlišnosti. Už samotný životní příběh Vašeho dítěte ale 
je plný odlišností, které však nemusejí být patrné na první pohled. Má-li 
Vaše dítě viditelné znaky odlišnosti, může se stát, že se  v kontaktu  
s druhými lidmi  s projevy jejich obav či předsudků setkáte. Vaše plné 
přijetí odlišnosti a specifik dítěte je nejlepší přípravou na zvládnutí 
takové pozornosti okolí. Vaše postoje jsou pro dítě tou nejlepší 
výbavou pro zvládnutí vlastní odlišnosti  z jakéhokoliv důvodu. 

Etnikum a etnické znaky jsou určeny geneticky. Na volání 
rodu či hlas krve existují různé, mnohdy zcela protichůdné, teorie. 
Přestože každý člověk je jedinečný a originální, je možné, že existuje 
něco jako vědomí rodu, které vybavuje své příslušníky linií společného 
příběhu a zkušenosti. Etnikum, se kterým je Vaše dítě geneticky spjato, 
je potřeba přijímat, ctít a vědět, že se stalo nejen součástí dítěte, ale 
širokou součástí Vaší rodiny. 

Nesnažte se své dítě přeprogramovat. Nesnažte se ho 
odtrhnout od jeho/jejího původu. Mohli byste tím narušit jeho/její 
sebepojetí. Pokuste se dozvědět o historii i současnosti etnika svého 
dítěte co nejvíc. Najděte něco, co má dítě se svým etnikem společné, a 
co jste schopni a ochotni rozvíjet. Může to být cokoliv, třeba orientace 
na život ve společenství, potřeba pohybu, prostoru a svobody, potřeba 
prožívání přítomnosti a hlubokých emocí, odolnost při zvládání 
těžkých situací či schopnost přežít i  s minimálním pohodlím. Pokud 
jste rodina etnicky smíšená, zajímejte se o kulturu, tradice, zvyky a 
historii své „rozšířené rodiny“. Vložte do svého života i rituály, které 
podpoří sounáležitost dítěte  s jeho/jejím původem, a které dovolí celé 
Vaší rodině přiznat a prožívat toto negenetické příbuzenství. 

Snažte se přijímat etnickou příslušnost dítěte jako jeho/její 
nedílnou součást. Učte dítě  s pravdou o etnické příslušnosti žít, ale 
ponechte na dítěti, jak velký význam jí  v budoucnu přiřkne. 
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- Být odlišný je přirozené, ale zároveň náročné. Ke zvládnutí odlišnosti 
Vašemu dítěti prospěje, když odlišnost zvládnete Vy sami (viditelné znaky 
nebagatelizujte, ale učte dítě je přijímat). 

- Zajímejte se o prožívání dítěte (zvládnutí a přijetí nelze přikázat, vysvětlit, 
lze je pouze prožít). 

- Naučte dítě vhodně reagovat na nemístné poznámky okolí – pravdivě, se 
sebeúctou,  s nadhledem bez potřeby protiútoku. 

- Zajímejte se o život etnika svého dítěte a vložte některé prvky do svého 
rodinného života. 

- Před vstupem dítěte do kolektivních zařízení (škola, kroužky aj.) najděte 
vhodný způsob, jak odpovědné osoby informovat o tom, jak si přejete, 
aby bylo  s etnickou příslušností Vašeho dítěte zacházeno. 
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VĚK POHÁDEK 

Z kojeneckého věku si dítě odnáší poznání, zda je svět 
bezpečný a může mu důvěřovat, nebo zda se musí mít stále a před 
všemi na pozoru.  z batolecího období si přináší základ pro zacházení  
s úspěchy, neúspěchy, překážkami (a  z nich plynoucími frustracemi), 
základ pro fungování ve vztazích  s blízkými lidmi a autoritami. U 
některých dětí se ještě  v předškolním věku (a někdy i ještě později) 
setkáváme  s projevy odpovídajícími chování mnohem menších dětí –  
s labilitou, výbuchy vzteku, plačtivostí, nízkou frustrační tolerancí. Je 
důležité takové projevy neignorovat. Berte je jako signál, že Vaše dítě 
ještě potřebuje pomoc  s jejich zvládáním. Vytrvejte  v úsilí dítě 
vychovávat a projevy jeho emocí usměrňovat. Nenechte se zmást 
rozumovými schopnostmi dítěte. Ty se mnohdy rozvíjejí rychleji než 
emoční a sociální dovednosti. Umí-li dítě zpětně říct, co udělalo špatně, 
neznamená to, že je již emočně zralé  v kritické chvíli jednat správně.  
v emočně nabitých situacích rozum „zůstává opodál“ a do popředí se 
dostávají city, proto  v takových chvílích neapelujte na rozum dítěte, ale 
(stejně jako  v batolecím období) mu jasně vymezte, co dělat smí, co ne, 
a dejte mu možnost, jak svou potřebu může vyjádřit společensky 
přijatelným způsobem. 

V předškolním věku se dítě začíná více pohybovat mezi 
vrstevníky. Začíná se učit, jak si  s nimi hrát, jak spolupracovat i 
soupeřit. Je to též věk pohádek a fantazie. Pohádkový svět je pro děti  
v předškolním věku přitažlivý. Příběhy, které dítěti vyprávíte, mohou 
působit i léčivě. Příběh jeho/jejího života může dítěti pomoci  
s vnímáním časové perspektivy, životní kontinuity, vlastních kořenů. 
Příběh může dítěti pomoci přijmout i těžší chvíle života či horší stránky 
sebe i druhých. Pohádkové příběhy mají často přímo terapeutický 
účinek, prostřednictvím ztotožnění se  s hlavním hrdinou umožňují 
dítěti přemoci zlého nepřítele, zvládnout nepřízeň osudu či prožít něco, 
k čemu  v reálném životě zatím nemá odvahu. Využijte příběhy k 
prospěchu svého dítěte. Poohlédněte se po knížkách  s léčivými příběhy 
pro děti, případně zkuste vymyslet vlastní pohádkové příběhy,  v nichž 
hlavní hrdinové řeší ve svém pohádkovém světě podobné starosti jako 
Vaše dítě (například stýskání po mamince během pobytu ve školce, 
spory o hračky, žárlení na mladšího sourozence). 
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KDYŽ ŠKOLA ZAVOLÁ 

Na prvním stupni základní školy začne  v sebehodnocení 
dítěte hrát velkou roli hodnocení druhých. Velmi důležitými osobami  
v životě dítěte mladšího školního věku se stanou učitelé. Jak zacházejí  
s problémy ve třídě a  s jinakostí, se obvykle velmi odrazí na celkové 
atmosféře třídy. Snažte se  s učiteli navázat hned od počátku školní 
docházky otevřený vztah založený na vzájemném respektu a ochotě ke 
spolupráci. Pokud víte, že nějaké chování Vašeho dítěte by mohlo být 
ve škole problematické, nezastírejte to. Učitelé si ho všimnou, ať chcete 
nebo ne. Když předem učitele  s projevy svého dítěte seznámíte a 
zároveň nabídnete vlastní zkušenost, jak chování dítěte řešit, ukážete, 
že  s Vaší pomocí a zájmem o dítě mohou počítat. 

Veďte dítě k respektování autority učitele. Pokud  s chováním 
učitele nesouhlasíte, snažte se tyto situace řešit mezi sebou, ne přes dítě. 
Zatahováním dítěte do sporů  s učiteli byste mohli docílit toho, že dítě 
nebude chtít respektovat autority a pravidla jako taková (což ani 
zdaleka není totéž jako zdravé sebevědomí a schopnost se vzepřít 
bezpráví). Dítěti můžete říct, že Vy byste sice jednali jinak, ale že Vy 
rozhodujete doma, zatímco ve škole rozhodují a nesou zodpovědnost 
učitelé. 

Dospělí mají tendenci dětem říkat, že jsou šikovné (nebo 
naopak), a děti školního věku mají tendenci samy sebe i druhé děti 
vnímat jako šikovné/nešikovné či úspěšné/neúspěšné. Pro dítě 
školního věku je velmi důležité moct  v něčem vynikat. Některé vynikají 
samy, jiné potřebují  s nalezením vlastní šikovnosti trochu pomoct. 
Pokud dítě  v nějaké oblasti výrazně selhává, zkuste mu najít třeba jen 
malou neužitečnou dovednost, kterou by mohlo  v této oblasti 
zvládnout. I motoricky nešikovné dítě se může naučit třeba žonglovat 
nebo dělat kliky (jedná se o dovednosti, které se vyvíjejí usilovným 
tréninkem) a ukázat tak ostatním i sobě svou „šikovnost“ či „sílu“. 

Děti školního věku jsou velmi zvědavé. Jinakosti je přitahují i 
odpuzují zároveň. Všímají si jich a chtějí jim rozumět. Adoptované dítě 
musí  v době nástupu do školy vědět, že je jeho životní příběh jiný než 
příběhy ostatních dětí. Nemělo by být zaskočeno, až o něm někdo ze 
spolužáků řekne, že nemá vlastní rodiče. 
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KDO KOHO VYCHOVÁVÁ? 

Školní věk dítěte je dalším obdobím hledání a vylaďování 
výchovného působení rodičů. Základním požadavkem výchovy je 
projevování skutečného zájmu o dítě a jeho potřeby, projevy vřelosti 
jako výraz vztahu a náklonnosti a důslednost jako vyjádření vědomí 
zodpovědnosti dospělých za výchovné vedení. 

V mnoha ohledech je pochopitelný přístup „vše pro dítě“. 
„Mělo těžký životní start, chceme mu nahradit, co nedostalo“ – to 
bývají nejčastější důvody, proč rodiče osvojitelé častěji volí spíše 
nedůslednou výchovu. Pro dítě je však zatěžující. 

Dítě potřebuje zažít péči laskavého, a vedení vyrovnaného a 
stabilního rodiče, o kterém je přesvědčené, že má o něj zájem. 
Propojení všech tří složek výchovného působení je skutečným 
rodičovským mistrovstvím. To však neznamená, že ve výchově 
neuděláme chyby, dokonce je více než pravděpodobné, že se nějakých 
omylů či selhání dopustíme. Chyby jsou přirozenou součástí života a 
dítě je schopno se  s nimi vyrovnat, pokud získá  z rodičů jistotu: „Ať 
se děje, co se děje, oni to se mnou nevzdají.“  

Pro dítě, zejména se vzpomínkou, že na dospělé se nelze 
spolehnout, je kromě laskavé důslednosti, nesmírně důležitá 
předvídatelnost – „co se stane, když...“ Právě díky rané zkušenosti, kdy 
jeho okolí nebylo uchopitelné (buď byly pečující osoby zaujaté samy 
sebou nebo svými problémy, nebo se  v jeho životě pečující osoby 
střídaly), se dítě muselo naučit spoléhat jenom samo na sebe. 
Soustředilo se na jediné a základní – přežít. 

V zájmu budování bezpečí a jistoty je jedním  
z nejdůležitějších prvků výchovy právě předvídatelnost a 
jednoznačnost. Umožňuje dětem orientovat se nejen ve svém světě, ale 
i ve světě vztahů, emocí a hodnot. 

Od předškolního věku se dítě intenzivněji setkává  s dalšími 
výchovnými vlivy – už nejenom rodičů, ale i učitelů, vrstevníků, 
případně idolů nebo virtuálních hrdinů. Úzký kontakt se školou, 
vzájemná spolupráce, ale i předání potřebné míry informací o dítěti 
učiteli, může přispět ke snazší adaptaci, ke zvládání nových vztahů a 
rolí. Ve vrstevnických vztazích se učí novým dovednostem – 
komunikovat, řešit konflikty, umět se vymezit, ale i zajímat se o druhé a 
radovat se  s nimi. 
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Jistota dítěte je podporováno tím, že: 
- jste stabilní a projevů svého dítěte se nebojíte (jste pro něj oporou) 
- projevujete o dítě zájem a vyjadřujete mu náklonnost (vztah) 
- slíbíte jen to, co můžete splnit 
- jste laskaví a přitom důslední 
- jste pravdiví a čitelní ve svých rozhodnutích (ANO je ANO a NE je NE) 
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ŠKOLA, DOSPÍVÁNÍ, VRSTEVNÍCI 

Zkušenosti dítěte ze školního prostředí mohou rodičům 
poskytnout informace o tom, která  z oblastí vývoje dítěte zaslouží 
zvýšenou pozornost. Je dobré mít stále na paměti, že příběh Vašeho 
dítěte začal o něco dřív, než poznalo Vaši lásku a péči. Čím je dítě 
starší, tím více se přirozeně odklání od soustředěné péče rodičů a 
směřuje do světa vrstevníků. Touží po jejich uznání, zkoumá, jakou má 
hodnotu  v jejich očích a jestli druzí stojí o kontakt  s ním. 

V období dospívání dítě přestává být dítětem, ale ještě není 
dospělým. Mladí lidé jsou postaveni před základní otázku tohoto 
období: „Kdo vlastně jsem?“ Ani u osvojených dětí nelze přehlédnout 
jejich snahu najít uspokojivou odpověď na otázky o jejich kořenech a 
souvislostech vlastního životního příběhu  s příběhem biologických i 
adoptivních rodičů. 

Dospívající žijí ve světě plném paradoxů. Chtějí být 
samostatní, ale  v mnoha ohledech jsou (musí i chtějí být) závislí na péči 
dospělých. Chtějí být jedineční a originální, ale běda, když jsou  
v něčem odlišní a nejdou  s trendem doby. Hlasitě se hlásí o svoji 
svobodu, svá práva, nezávislost, ale zřídkakdy chtějí život bez 
mantinelů, bez limitů – vykládají si to jako lhostejnost a nezájem. 

Umožněte dětem zažít pochvalu či obdiv, je-li jejich chování  
v souladu  s morálkou a slušností. Neváhejte jim ale také nechat zakusit 
důsledky jejich chování a činů. Pouhým omlouváním jejich činů byste 
jim mohli zamlžit schopnost vidět souvislost mezi svobodou a 
zodpovědností. Při komunikaci stojí o to, abyste je slyšeli, zajímali se o 
jejich názory, postoje nebo výhrady, bez toho, aniž by prožívaly strach, 
že Vás ztratí. Když Vás kritizují, chtějte, aby byly co nejkonkrétnější – a 
vhodně reagujte („Hmm, tak takto to vidíš.“; „Teď tomu rozumím víc; 
takže ty bys chtěl/a, aby…“). Vaše porozumění však neznamená 
automatické plnění přání. Je vyjádřením snahy o porozumění světu 
dítěte. 

Děti  v dospívání netouží po pečlivém ošetřování, ale touží po 
kotvě – zájmu, důvěře, přiměřených limitech a pevnosti rodičů. Touží 
po rodičích, kteří se nezhroutí pod projevy jejich nesympatií a výčitek, 
kteří unesou jejich osamostatňování, ale zároveň se nebojí trvat na 
svých postojích a zásadách. Po rodičích, kteří to  s nimi nevzdají. 

28



Aby dospívání Vašich dětí přineslo Vám i jim potřebnou životní zkušenost, 
- buďte jako rodiče pro dítě kotvou a zázemím, na které je spolehnutí, 

případně neváhejte vyhledat odbornou pomoc. 
- dávejte dětem možnost vybrat si  z možností, pak jejich výběr (i  

s důsledky respektujte). 
- nezapomínejte, že humor (nikoli ironie!) a nadhled je právě to, co  v tomto 

období děti vyhledávají a co jim pomáhá dospívání zvládnout. 
- připusťte si, že se děti připravují na osamostatnění (a tak je to dobře). 
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KDYŽ DÍTĚ (HODNĚ) ZLOBÍ 

Vaše dítě dostalo do vínku hořkou zkušenost, jejíž hloubku 
možná jenom odhadujete. Některá trápení se  v něm uloží hluboko, pro 
některé bolesti třeba ani nemá pojmenování – možná si něco pamatuje 
jenom jeho tělo a mysl bolestnou zkušenost zasunula do nevědomí. 

Právě tato neviditelná zranění mohou prosakovat do 
některých projevů chování, jimiž Vás Vaše dítě může překvapit nebo 
zaskočit. Čím delší a intenzivnější kontakt  s ohrožujícím prostředím 
prožívalo, tím náročnější může být jeho výchovné vedení. 

Každý  v sobě nosí touhu a potřebu náležet. Jsme puzeni tuto 
potřebu naplňovat za každou cenu, vhodným nebo méně vhodným 
způsobem. Pokud se dítě cítí vyčleněné ze zájmu svých lidí, začne si 
říkat o pozornost nevhodným způsobem. Pokud se cítí podceňované, 
je odhodlané k boji o vlastní pozici a vliv, pokud se cítí nemilované, 
trestá své okolí nebo sebe, protože nebýt milován/milována, bolí. 
Pokud má dojem, že na něm nezáleží, že zklamalo či není důležité, 
ztratí naději, rezignuje a stává se apatickým. Dojem, že není milováno, 
může dítě získat bez ohledu na to, jak vztah  s ním prožíváte Vy. 
Dávejte proto své city najevo skutky i slovně. 

Nevhodné projevy dětí mohou přímo útočit na Vaše 
rodičovství, Vaši sebehodnotu, ale i na vztah mezi Vámi a dítětem. 
Pokud tyto „útoky“ příliš bolí a ochromují Vás, vyhledejte odbornou 
pomoc a doprovázení pro sebe i své dítě. Je zcela na místě být  
v kontaktu  s odborníky. Tím, že hledáte pomoc, dáváte dítěti najevo 
svůj vztah k němu. 

Má-li dítě sklon k rizikovému chování, kterým ubližuje sobě, 
druhým nebo poškozuje věci, raději dříve než později kontaktujte 
odborníky, abyste předešli rozvoji nežádoucího chování. Dítě potřebuje 
vědět,  v čem Vaši podporu má, a  v čem bude narážet na Vámi 
vytyčené limity a hranice. Je nutné, abyste se naučili jasně definovat, 
jaké projevy chování nechcete akceptovat a jak se zachováte  v případě 
překročení vytyčených hranic.  s důsledky překročení hranic seznamte 
dítě předem. Říkejte pouze to, co chcete a můžete udělat, a pak to také 
udělejte. Nevyhrožujte, ale nebojte se nechat dítě pocítit důsledky jeho 
chování. Nezapomínejte ale, že porozumění příčinám nevhodného 
chování je jednou ze základních cest, jak dítěti pomoci. 
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Děti, kterým byla  v dětství odepřena laskavá a důsledná výchova, péče a 
vřelost, u Vás hledají 

- zájem  v podobě soustředěné pozornosti, péče a kontaktu. 
- jistotu a bezpečí, že jste větší než ony a mohou ve Vás vnímat svoji oporu. 
- odvahu jednat. 

Využívejte ve výchově místo trestů logické důsledky (dopředu oznamte a pak 
důsledně dodržte). 
Pokud se u dítěte vyskytují projevy rizikového chování (agrese, lhaní, útěky, 
krádeže, podvody, záškoláctví, sebepoškozování, sexuálně vyzývavé chování), 
kontaktujte včas odborníka. 
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A ZNOVU (TROCHU) BEZ DĚTÍ 

Rodičovství je jediným vztahem, jehož cílem je rozdělení. 
Pokud jste na začátku své cesty za dítětem, pravděpodobně na tuto 
etapu nemyslíte. Zaměřujete se na přítomnost a tak je to  v pořádku. 
Přesto cílem výchovy je samostatná svobodná a zároveň zodpovědná 
bytost, která  v rodině dostane možnost získat, co bude potřebovat k 
tomu, aby se  v budoucnu osamostatnila. 

Přijali jste dítě, které potřebuje nasytit, připoutat se ke svým 
lidem. Potřebuje zažít, že ho ukládá ke spánku a ráno vítá jedna a tatáž 
milující osoba. Potřebuje se naučit, že je pro někoho důležité. Potřebuje 
ale také zjistit, že umí nejen přijímat, ale i dávat a druhé obohacovat. 
Potřebuje zažívat, že někdo  s ním prožívá jeho radosti, jeho bolesti a 
strachy a vydrží to  s ním. Potřebuje se učit důvěře, porozumění 
lidským citům. Chce najít bezpečí a jistotu ve světě kolem sebe, chce 
být chráněno a podporováno.  

Stali jste se rodiči dítěte, které přišlo hladové po vlastní 
hodnotě. Ať chcete nebo ne, na dlouhá léta se stanete lékaři jeho duše. 
A ono se možná na oplátku stane učitelem a pokušitelem Vaší duše a 
neoddělitelnou součástí Vašeho života. Dostáváte možnost žít lásku a  
s láskou. Dokonce  v některých životních situacích přijde nejhlubší typ 
lidské lásky, tzv. láska, přestože:…přestože budete bezradní, 
přestože… se nenaplní některá vaše očekávání, přestože…nebudete 
mít sílu být  v dané situaci dostatečně důslední, přestože… Hledejte a 
najdete lásku, která je silnější než obtíže, hněv, zklamání nebo smutek. 
Lásku, která odolá. Lásku, která se nevzdává. Lásku, která umí přijímat 
osobu, ale odmítnout její ubližující chování. 

Každý den prožitý  s Vaším dítětem bude novou možností, jak 
přepsat nebo někdy jen částečně opravit některé části jeho životního 
příběhu a doplnit to nejlepší, co mu můžete  v životě poskytnout – 
vědomí, že je pro někoho na Zemi,  v mase téměř sedmi miliard lidí, 
tím nejdůležitějším člověkem. Této životní zkušenosti na dobrodružné 
cestě rodičovstvím předchází rozhodnutí a čin. Proto jste tady Vy, 
proto je tady Vaše dítě, proto je tady Vaše společná životní cesta. 

Jedním  z nejvýstižnějších vyjádření lásky jsou slova Tomáše 
Halíka: „Chci, abys byl.“ 
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Tipy na vlastní cestu: 
- Uvědomte si, že díky Vám mohlo dítě získat zkušenost, jak se žije  

v rodině. 
- Přijměte, že jako rodiče máte určité vymezené období, kdy můžete na děti 

(vědomě) působit a že nemáte  v moci řídit život svých dětí trvale. 
- Nezapomínejte na situace, které Vám dodávaly sílu jít dál a nevzdat to. 
- Vytvořte svým dětem balíček vzpomínek, kde jim nabídnete zmapování 

jejich dosavadního života (foto, deník, předměty aj.). 
- Pokud je to možné, zůstaňte pro děti zázemím, ve kterém mají svoji 

historii, ale i zaangažované svědky své přítomnosti a opory do budoucnosti 
– protože právě to je rodina. 
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