
Chcete vychovat zdravé a sebevědomé dítě? 

(Rozhledy říjen 2018) 

Dětství je část života, ve které si člověk tvoří svůj hodnotový 

žebříček. Výchova dětí není jednoduchá záležitost. Rodiče na ně 

přenášejí stereotypy, v nichž sami vyrostli. Jedním z největších 

darů, které svým potomkům můžete dát, je sebevědomí. I když se 

dítěti v nějaké činnosti nepodařilo dosáhnout cíle, můžete je 

 

pochválit. Důležité je v takové chvíli dát najevo, že k úspěchu 

vede úsilí. Ale také to, že ne každé úsilí nutně přinese kýžený 

výsledek. Děti mají tendenci věci vzdávat, když jim nejdou hned 

napoprvé. V tu chvíli nastupuje role rodiče a průvodce, který na 

různých příkladech ukáže, že když ve své snaze vytrvá, jednou to 

 

vyjde. A když to vyjde poprvé, může to vyjít i podruhé, potřetí, 

posté. S tím souvisí i to, aby se děti ve svých dovednostech 

cvičily. Je to opět rodič, kdo by je k tomu měl motivovat. Ale ne 

stylem pohrůžek a příkazů. Je třeba udělat si čas a aspoň chvíli 

danou činnost provozovat se svým dítětem, ukázat mu, že i to, co 

 

vypadá jako nuda, může být zábavné. Potomek tak získá vědomí, že 

jeho dovednosti jsou důležité pro něho i pro rodiče. Všechny děti 

jsou z principu zvědavé a samy od sebe chtějí přicházet věcem na 

kloub. Někdy se rodičům mohou zdát zvídavé otázky dětí otravné, 

ale je třeba trpělivě vysvětlovat nebo názorně ukazovat. Někdy se 

 

přece jen může stát, že rodiče jsou neustálými dotazy vyčerpaní. 

I na to mají odborníci recept: nechat děti, aby věci objevovaly 

samy. V takových případech je pak radost potomstva z dosaženého 

úspěchu dvojnásobná. Je třeba se ale také připravit na variantu, 

že se dítěti nebude dařit. Jestliže už není ve věku, kdy chválení 

 

bez ohledu na výsledek nepomáhá, je možno připomenout přísloví 

o učených, kteří nepadají z nebe, případně o chybách, jimiž se 

člověk učí. Nejlepší je snaha s dítětem ony chyby odhalit a najít 

způsob jak je odstranit. I zde je na místě trpělivost. Rodiče 

mívají často představu, že své děti povedou ke sportu, k umění 

 

nebo ke čtení a pak bývají zklamaní z toho, když se jejich dítě 

rozhodne jinak. Je to jeden z jeho prvních projevů samostatného 

uvažování. Jednou se bude muset samostatně rozhodovat a za svými 

názory si stát. Jedna věc je svému potomkovi pomáhat, být mu na 

blízku a podporovat ho v jeho aktivitách. Druhá věc ale je, když 

 

dítě s rodiči doslova orá. V takové situaci je podle odborníků 

vhodné zvolit spíše autoritativní taktiku a důsledně trvat na 

tom, že co bylo zahájeno, bude také dokončeno. Skutečný život 

nefunguje tak, že jednou vás baví to a pak zase něco jiného. 

A čím dříve to budou vědět i děti, tím lépe především pro ně. 

 


