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 Ostatní socializační činitelé (instituce, 
vrstevníci, společnost, média…) ji pouze 
doplňují a v případech její nefunkčnosti ji 
nahrazují, či se snaží její chybění a 
dysfunkčnost kompenzovat.

 V raném vývoji dítě potřebuje pro mnohé 
vývojové úkoly individuální přístup, který mu 
obvykle poskytne rodina, která je k tomu 
disponována (hormonální vyladění matky, 
senzitivní perioda postnatální, attachment, 
intuitivní rodičovství…..)



 Do 3 let věku – zapojena především 
haptika, vytváří se +?- postoj ke 
světu a sobě samému

 3-6 let konkrétní observace chování 
příslušející k vlastní pohlavní roli, 
roli opačného pohlaví, formování 
vlastní pohlavní identity

 Cca 12 let – senzitivní období pro 
procvičování „rodičovského chování“ 
( dříve velké sourozenecké skupiny )



 Oba rodiče plní vůči dítěti specifický úkol

 Mateřská a otcovská role jsou vzájemně 
komplementární

 Mateřská a otcovská role jsou vzájemně vůči dítěti 
nezastupitelné

 Nelze rozhodnout, kdo je pro dítě a jeho zdravý 
psychický vývoj významnější rodičovskou postavou

 Specifický význam obou rodičů pro raný psychický 
vývoj dítěte

 Následné vývojové problémy s chyběním či dysfunkcí 
jedné či obou  rodičovských  postav



 Matka dítěti poskytuje 
stabilitu a zázemí, je 
spolehlivá 

 Poskytuje mu 
vyváženost a harmonii

 Uspokojuje mu 
základní potřeby

 Usnadňuje mu situace, 
snaží se nevystavovat 
ho stresu

 Vyhýbá se destabilizaci 
již získaných 
dovedností, při stálé 
stimulaci dítěte.

 Otec dítěti poskytuje 
nové podněty

 Rozvíjí jeho dovednosti 
a nic mu neusnadňuje

 Povzbuzuje dítěte 
k dosažení úspěchu 
vlastními silami, i za 
cenu jeho přechodného 
selhání a destabilizace

 Porušuje klidové stavy a 
porušuje harmonii

 Více očekává, více 
vyžaduje

 Je zábavný 





 Trávit s dítětem dostatek času

 Nespěchat, poskytnout mu klid (i nudu), 
poskytnout mu možnost být sám a rozhodovat o 
svém času ( autoregulace, aktér vlastního života)

 Nesoutěžit s ostatními rodiči ( sociální sítě 
umožňují permanentní srovnávání)

 Neuplatňovat na dítěti své vlastní ambice bez 
vztahu k jeho osobnosti

 Dítě je součást života rodičů, není středobodem 
jejich života ( L´enfant le roi, dítěcentrismus)



 Novorozenecké, kojenecké období 0-1 
rok

 Batolecí období 1-3 roky

 Předškolní období 3-6 let

 Mladší školní věk 6-12 let

 Dospívání, pubescence 12-15



 Vytvořit podmínky pro rozvoj harmonické nebo 
synchronní interakce matka-dítě,  rodič-dítě

 Být dobrým pozorovatelem svého dítěte
 Respektovat princip autoregulace dítěte
 Nepřetěžovat dítě přemírou podnětů, ale také ho 

nevystavit prostředí podnětně chudému                      
( „přiměřeně“- intuitivní rodičovství, zóna 
proximálního vývoje)

 Vytvořit pro dítě čitelné prostředí i biorytmus, aby se 
v něm orientovalo, dokázalo anticipovat a bylo si jisté

 Posilovat čitelnost předmětného i personálního okolí 
pro dítě a tedy v důsledku jeho jistotu se sebou 
samým a pocit kontroly nad aktivitami, které koná a 
prožívá



 Vývoj autonomie – sebeobsluha, vědomí 
vlastní identity

 Lokomotorický vývoj – chůze, jemná motorika

 Řečový vývoj – schopnost komunikovat

 Formování „Já“-sebeobraz, sebepojetí

 Socioemocionální vývoj- sociální vztahy a 
jejich kvalita 

 Projevy negativismu – interiorizace sociálních 
norem, ambivalence vůči matce…..



 Posilovat dětskou sebedůvěru a autonomii

 Být s dítětem dost času a upřednostňovat 
individuální výchovu v tomto období

 Mluvit spolu, číst si spolu, aktivně naslouchat

 Dopřávat dítěti chvíle samoty

 Posilovat jeho psychosomatickou odolnost

 Zakládat jeho pozdější vztahy - s přírodou, 
živočichy, širší rodinou, vrstevníky

 Orientovat ho ve světě, kde žije

 Posilovat jeho sebedůvěru, kladný sebeobraz a 
kreativitu



Klady ?
Rizika – Co lze obtížně v 
instituci?

 Podnětnost prostředí

 Profesionálnost prostředí

 Hygiena a  výživa

 Kompenzace v případě 
rodinné dysfunkce

 Odhalení vývojových 
problémů profesionálem 

 Řečový vývoj- potřeba 
individuální 
komunikace

 Integrace reálné matky 
v mentální 
reprezentaci dítěte

 Reakce na projevy 
negativismu milující 
osobou

 Individuální podpora 
autonomních projevů



 Dát mu dostatek prostoru a času na jeho aktivity, na volnou hru ( 
významné pro rozvoj autoregulace)

 Neobsadit všechen jeho čas řízenými činnostmi ( instituce, 
kroužky, permanentní kontakt s vychovatelem, rodičem)

 Předat mu klíčové společenské normy a dovolit mu je samostatně 
zkoušet především mezi vrstevníky

 Trpělivě odpovídat na otázku Proč a učit ho rozumět světu, který 
ho obklopuje ( příčinné souvislosti, systémy…)

 Pomoci mu vyrovnat se s přísností vlastního svědomí ( odpuštění 
bez odčinění)

 Být přítomnými a akceptovatelnými rodiči svého dítěte
 Aktivně založit společně s ním většinu jeho následných zájmů
 Být dobrým pozorovatelem svého dítěte a vyvažovat jeho 

dispozice i indispozice
 Umět rozpoznat jeho talent a ten rozvíjet
 Netrestat za lhaní ( není to lhaní ale konfabulace)



 Rozvoj jemné i hrubé motoriky 
 Přiměřenost podnětů z prostředí
 Posilování autonomie a 
seberegulace

 Předávání žádoucích modelů 
chování

 Kvalita komunikace v rodině
 Dostatečný kontakt s vrstevníky



 Budování pozitivních postojů vůči škole

 Rozvíjení zvídavosti

 Předávání přiměřených znalostí

 Společné čtení dětí s rodiči

 Společné činnosti rodičů s dětmi

 Rozvoj smyslových analyzátorů

 Posilování komunikačních dovedností

 Nákup hraček simulujících školu

 Průběh zápisu do školy (klid, nepřiměřené 
ambice) 



 Vyladění situace před nástupem do 
školy (spánek, pravidelná strava, 
příjezd z dovolené)

 Příprava pracovního prostředí dítěte

 Změna chodu domácnosti

 Podpora dítěte členy rodiny

 Posilovat pozitivně „status školáka“

 Pomoci zvládnout strach z 
neznámého



Charakteristiky 
předškolního dítěte

Malý školák

 Spontánní hra, aktivita
 Vrstevníci -volné 

společenství
 Vztahy se širší rodinou
 Centrace na sebe, 

sebedůvěra
 Myšlení vázané na to co 

právě probíhá
 Konfabulace
 Proč??
 Superego, potřeba 

observace modelů, 
heteronomní morálka, 
imanentní spravedlnost 

 Instituce, řízený výkon
 Porovnávání se ve 

výkonu
 Podřízení se cizí autoritě
 Decentrace
 Myšlení posun – více 

dimenzí najednou, 
reverzibilita, první 
dedukce, analogie, 
seriování

 Řízený a strukturovaný 
čas, výchovy

 Přechod k autonomní 
morálce



 Akceptovat dítě s jeho školními úspěchy i 
neúspěchy

 Být mu průvodcem v jeho novém životním 
stylu školáka

 Poskytnout mu kontext a systémy

 Dělat s ním společné aktivity pracovní i 
volnočasové, dokud o to ještě stojí

 Užít si období „hodného dítěte“

 Věnovat mu dostatek pozornosti, aby si ji 
nevynucovalo negativně



 Pomoci dítěti naučit se pracovat

 Pomoci dítěti znát svůj biorytmus

 Pomoci dítěti plnit si samostatně své 
povinnosti

 Pomoci dítěti rozvíjet autoregulaci, 
samostatnost, tvořivost, zodpovědnost

 Naučit ho zažít štěstí z dobře udělané 
práce, z vlastního výkonu…

 Děti chtějí řád a dospělí jim ho mají dát

 Děti si víc váží náročných rodičů i učitelů

 Naučit děti odpočívat 



 Psychosomatické problémy ( poruchy 
spánku, příjmu potravy, úzkost)

 Negativní kontakty s vrstevníky

 Komunikační problémy ( koktá, patlá, 
nekomunikuje)

 Obtížně se vyrovnává s neznámými 
způsoby chování ( tělesné násilí, 
hlasité mluvení, jiný slovník, 
zesměšňování)



Úspěšnost

Spokojenost

Zvídavost

Rozvoj 
potencionalit

 Neúspěšnost

 Nespokojenost

 Nuda, stažení 
se do sebe, 
izolace

 Stagnace, 
přežívání



 Unést období kritického realismu svého 
dospívajícího dítěte

 Rodič je v konfliktech a diskusích ten vyspělejší 
(doufejme)

 Komunikovat vždy, když je ochota ze strany 
dospívajícího ( i ve 4 ráno)

 Nezneužívat fyzické ani psychické převahy ( 
„dokud tě živím“…., kapesné…)

 Netrpět, má-li znalostní či argumentační převahu 
naše dítě, ale radovat se z toho

 Unést druhý negativismus dospívajícího

 Unést jeho zaměření na sebe, až sebestřednost



 Nárůst pasivity dětí a dospívajících –
méně si povídají, více chatují, méně zpívají, 
více poslouchají hudbu ze sluchátek, méně 
si hrají mezi sebou, více si hrají s neživými 
médii, či konzumují už hotové herní 
programy, méně samy sportují, více se dívají 
na sport a fandí, méně stolují a povídají si u 
jídla, rychleji a bezděčně jídlo konzumují.

 Dochází k omezování bezprostředních 
mezilidských vztahů.

 Během dospívání pak hledají kompenzace 
v adrenalinových či extrémních zážitcích 
různého typu.



 U dnešních dětí a to zvláště v některých 
vývojových etapách, pozorujeme 
prohlubující se tendenci ke splývání 
objektivní a virtuální reality. 

 Vliv na to má zřejmě i vzrůstající interakce 
s neživými médii.

 Dospívající – formování identity a sociální 
sítě

 Agrese dospívajících ve vyspělých státech 
a velkých městských aglomeracích –
počítačové hry?? 

 V době dospívání se projevuje  snaha 
unikat z reality ( mlčení, drogy, PC hry…) 



 Rodiče od dnešních dětí 
vyžadují mnohem menší 
participaci při pracovních 
činnostech, ale práce ve 
svých důsledcích „šlechtí“ 
jeho osobnost a posiluje 
soudržnost skupinových 
vztahů jak rodinných tak 
vrstevnických.  
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