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ÚVOD

„Už nemůžu dál. Maxim a Nina jsou opravdu nesne-
sitelní, dělají hlouposti a naschvály, nikdy mě nepo-
slouchají, pořád zlobí. Dělá mi to starosti. Zdá se mi,
že mají vážné poruchy chování. Není přece normální
dělat ve třech a čtyřech letech takové věci. Co z nich
jednou bude? Stanou se z nich delikventi, o jakých
každý den čteme v novinách?

Přitom dělám, co je třeba – jsem přísný, uplat-
ňuju autoritu, tak jak se doporučuje. Trestám je. Ob -
čas dostanou pár facek, aby věděli, zač je toho loket.
Prostě dělám všechno tak, jak se to dělá. Ale mám
pocit, že oni na to úplně kašlou. Mě vychovali taky
tak a řekl bych, že jsem se povedl. Jenže u mých dětí
to nefunguje. Vůbec se to s nimi nezlepšuje. Trápí mě
to a rád bych věděl, co si o tom myslíte.“

K napsání této knihy mě přiměly opakující se dotazy 
rodičů při návštěvách mé pediatrické ordinace. Tyto otázky
svědčí o hlubokém znepokojení rodičů v souvislosti s jejich
dětmi. Rodiče se nacházejí v obrovském zmatku, jsou zahlceni
často protichůdnými informacemi a už nevědí, co si počít.
Chybí jim základní pochopení vývoje dítěte a čas na to, aby
zjistili, kým jejich vlastní dítě vůbec je. Za touto potřebou stojí
z velké části skutečnost, že rodiče často nevědí, co je to dítě, jak
se utváří, co dokáže dělat a čemu je schopné rozumět.

Významný pokrok, k němuž v posledních letech došlo 
v oblasti neurovědy zabývající se emocionalitou, takzvané
afek tivní neurovědy, přináší čím dál více odpovědí na tyto
otázky, zejména pokud jde o emoce, pocity, vztahy s druhými
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a sociální život. Pomáhají nám dítě lépe poznat, porozumět mu
a odhalit jeho základní potřeby, zjistit, co přispívá a co naopak
brání jeho harmonickému rozvoji. Například během prvních
let života dítě velmi špatně ovládá své emoce a pudy a vztah 
s ním bývá často velmi konfliktní. To je jedna z velkých ob-
tíží, kterým rodiče čelí. Když si uvědomí, že chování jejich dí-
těte je částečně způsobeno nezralostí jeho mozku, pochopí, že
to „nedělá schválně“, a uklidní se tím, že „je normální“. To jim
umožní zaujmout k dítěti postoj, který je více chápající a při-
měřený jeho věku.

Hovoříme-li o emocionalitě a mezilidských vztazích,
může vědecký pohled vyvolat obavu, že redukujeme lidskou
bytost na její biologický aspekt. Pokud však porozumíme bio-
logickým danostem našeho způsobu bytí a našich psycholo-
gických a citových reakcí ve chvílích, kdy vstupujeme do
vztahu s druhým člověkem, a zjistíme-li, co se děje v našem
těle, když prožíváme pocity, nic to neubere na kouzlu a tajem-
ství mezilidských vztahů. Právě naopak, pochopení biologic-
kých podmíněností nám může pomoci lépe znát sami sebe 
a přistupovat k druhým s větší empatií. Umožňuje nám zjistit
a přijmout skutečnost, že realitu naší lidské existence tvoří 
neustálé interakce mezi naším tělem, emocemi, myšlenkami 
a prostředím. Astronomové, kteří se snaží porozumět vesmíru
a pozorují hvězdy, Měsíc, Slunce, mlhoviny, Mléčnou dráhu 
a černé díry, také nevycházejí z úžasu nad kouzlem a tajem-
stvím kosmu. A čím víc se jejich poznatky prohlubují, tím více
jsou složitostí vesmíru ohromeni a nadšeni.

Vědci na celém světě začali zkoumat taje a zákoutí emocí,
pocitů, které člověk prožívá ve svých vztazích, v příbuzen-
ských, přátelských, milostných či společenských vazbách.
Mezi průkopníky tohoto zkoumání patří například Allan
Schore, badatel v oblasti afektivní neurovědy, který stojí v čele
psychiatrické fakulty univerzity v Los Angeles, Richard Da-
vidson, vedoucí laboratoře afektivní neurovědy ve Wiscon-
sinu, Jaak Panksepp, vedoucí výzkumu v oblasti afektivní
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neurovědy na univerzitě v Ohiu či John Cacioppo, vedoucí fa-
kulty sociální neurovědy na univerzitě v Chicagu1. Předklá-
dají nám úchvatný a naprosto převratný pohled, který nám
může pomoci zlepšit citové a společenské vztahy.

Emocionalita dítěte, jeho touha po vztahu, se probouzí na
samém počátku jeho života. Již v matčině lůně vnímá lidi,
kteří je obklopují. Je-li hlas příjemný a kontakt něžný a re-
spektující, dítě ožije a jde laskavému člověku vstříc. Před ne-
příjemným hlasem a kontaktem nevhodným, neobratným,
náhlým a těžkopádným naopak dítě prchá. Už jako úplně malé
tedy dítě ví, co je mu příjemné a co je pro něj dobré. Čeká jen
na znamení těch, kteří mu dali život, aby jim vyšlo v ústrety.
Když mu rodiče jemně a něžně projeví svou přítomnost, začne
se v něm probouzet citový a vztahový život.

Po narození a po celý život pak bude dítě vyhledávat uspo-
kojující přátelské či partnerské citové vztahy. Tyto vztahy
budou někdy š�astné, budou naplňovat onu touhu po lásce,
harmonii a uznání, a jindy nenaplňující a zanechají v člověku
hluboké neuspokojení a pocit neúplnosti a frustrace.

Skrze prožívání vztahů a někdy obtížnou konfrontaci 
s druhými se lidská bytost psychologicky a emočně buduje.
Hledá a tvoří si svou identitu, srovnává se s druhými, vy-
tvá ří pouta a snaží se nalézt plnost bytí. Mezi největší člo -
věku dostupné štěstí patří prožívání naplňujících citových
vztahů.

K čemu při setkání dvou lidí vlastně dochází? Jak se stá-
váme lidskou bytostí, která se dokáže vcítit do druhých, re-
spektovat je a žít ve společnosti?

V mozku se nachází velký počet látek, buněk a obvodů,
které jsou zasvěceny právě emočním, citovým a sociálním vzta-
hům a umožňují nám vstupovat do kontaktu s druhými. Člo-
věk je především tvor společenský, bytost schopná interakcí,
jejíž přežití a vnitřní pohoda jsou úzce spjaty s druhými. Izo-
lovaný mozek nemá žádný smysl, protože lidská bytost existuje
jen v nepřetržitém kontaktu se svým sociálním prostředím. 
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Biologické jevy tyto sociální vztahy ovlivňují a sociální udá-
losti zase ovlivňují biologii a mozek člověka.

Atmosféra, v níž dítě žije, včetně chování a postojů jeho
okolí, je pro jeho budoucí život určující. První roky jeho ži-
vota, od početí do šesti až sedmi let, představují skutečně zá-
klady, na nichž se buduje celá lidská existence. Zkušenosti se
vztahy, které dítě zažije během těchto prvních let, se stanou
rozhodujícími. Během tohoto období prochází ještě nezralý
mozek bouřlivým vývojem. Malé dítě je tedy křehké, tvárné 
a ovlivnitelné. Jeho mozek se vyznačuje udivující plasticitou,
která mu umožňuje „zaznamenávat“ v nových obvodech
všechny prožitky, a� už pozitivní či negativní.

Jestliže dospělí od samého počátku života dítěte chápou,
co mu pomáhá vyrůstat harmonicky, nabere dítě „správný
směr“. Pak bude schopné pokračovat v těchto uspokojivých
vztazích dokonce i v období dospívání.

Tato kniha je určena všem dospělým, kteří s dětmi při-
cházejí do kontaktu – rodičům, příbuzenstvu i těm, kteří se
dětmi zabývají profesně. Může být přínosná i pro ty, kteří se
zajímají o vývoj člověka, protože popisuje rozvoj dětského
moz ku a faktory, které přispívají k jeho správnému růstu. 

Během několika málo let si dospělí osvojili a zvládli fun-
gování počítače a internetu. Proč by tedy nemohli zjistit a na-
učit se, jak funguje jejich mozek a především mozek jejich dětí,
aby jim lépe porozuměli? Doufám, že pro vás bude potěšením
objevovat tuto fascinující oblast.

Tato kniha pojednává o rodičích, dětech a jejich vztazích,
které jsou často poznamenány nedorozuměním. Bere samo-
zřejmě v úvahu i všechny další dospělé, kteří se s dětmi setká-
vají při své práci nebo v každodenním životě.

Způsobů, jak vychovávat děti, je celá řada, a tyto výchovné
přístupy jsou často předmětem vášnivých diskuzí a sporů. My
se zde budeme zabývat způsobem, kterým jsme byli vychováni
my sami a kterým jsou dnes vychovávány děti v rodinách a ve

14

streda23456_Layout 1  22.9.2014  1:08  Page 14



školách. Položíme si otázku, zda může poznání dětského moz -
ku pomoci dospělým ve vztahu s dítětem. Pokusíme se zjistit,
jestli existují podmínky příznivé pro rozvoj dítěte a zda určité
jevy mohou jeho rozvoji naopak bránit. Zamyslíme se nad
vzrušující otázkou původu násilí u člověka. V této souvislosti
se budeme snažit zjistit, proč je výchovné násilí ještě stále tak
rozšířené.

Pevně doufám, že až tuto knihu přečtete, budete kráčet
spolu s dětmi krokem jistějším, sebevědomějším a především
š�astnějším.
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