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1. Velká jízda dětstvím

attachment, které dıt́ěti umožňuje dostávat a přijıḿat rodičovskou péči 
a postupně se vyvıj́et a stávat se samo sebou, svébytným člověkem. Rodič 
tedy působı ́ jako zdroj klidu, útěchy, péče a emočnı ́stabilizace. Tzv. dost 
dobrý rodič je, aspoň většinou, v psychické pohodě a má dostatek energie 
být dıt́ěti ne pořád, ale většinou emočně i fyzicky k dispozici. Zážitky z blıź-
kých vztahů v raném dětstvı ́nastavujı ́celoživotně způsob navazovánı ́a udr-
žovánı ́klıč́ových vztahů, milostných i pracovnıćh.

Vztahová vazba je tak našı ́psychikou použıv́ána jako předloha, šab-
lona nebo vzorec, podle kterého máme tendenci vyhledávat a nacházet 
lidi, které pustıḿe do své blıźkosti, navazovat s nimi vztahy, ty udržovat 
určitým způsobem, a také určitým typickým způsobem takové vztahy 
ukončovat. Malé dıt́ě vyhledává blıźkost svého člověka, použıv́á jej jako 
rozhlednu, vztahuje ručičky a chce se nosit, na své dospělé se někdy do-
slova věšı ́a usmıv́á se, při nepřıj́emných prožitcıćh je dává najevo pláčem 
i křikem. U dospělých to vyvolává obvykle vstřıćnou odpověď, nasměro-
vanou k péči a utišenı ́dıt́ěte. Pečujıćı ́dospělý pak dıt́ě chová, kolébá, hla-
dı ́a drobně natřásá či lehounce poplácává po zádıč́kách. Patřı ́sem i za-
hřıv́ánı,́ krmenı,́ povıd́ánı ́ a zpıv́ánı ́či broukánı.́ V takovém přıṕadě se 
dıt́ě dozvıd́á: „Ano, jsem tu pro tebe.“ Tak vzniká tzv. bezpečná vazba.

Dı ́tě potřebuje zažıv́at bezpečı ́ a to, že ho rodiče vidı ́, vnı ́majı ́ a vı ́-
tajı ́ na světě takové, jaké je. Poskytnuté bezpečı ́ zmı ́rňuje úzkost z ohro-
ženı ́ a úzkost z toho, že mě nikdo nevidı ́ a tudı ́ž nejsem. Tomuto typu 
úzkosti se řı ́ká anihilačnı ́ úzkost (úzkost ze zmizenı ́) a někdy se s nı ́
v dospělosti setkáváme u lidı ́ s hraničnı ́ poruchou osobnosti.

Typ vztahové vazby souvisı ́nejen s úspěšnostı ́ve vztazıćh, ale i v prá-
ci. Bezpečná vztahová vazba se podle tradovaných statistik vyskytuje 
u zhruba padesáti procent populace, úzkostná u dvaceti, ambivalentnı ́
u pětadvaceti a dezorganizovaná asi u pěti procent populace. 

Do puberty cesta křehká 

Jaká bude puberta, záležı ́i na tom, jaké byly roky před nı.́ Rodina je, nebo 
by měla být, bezpečnou základnou a bezpečným přıśtavem. Dá se řıći, že 
funguje jako hnıźdo. A z něj, podobně jako když se ptáci učı ́létat, jednou 
vyjdou ven z rodiny do světa i mladı ́dospělı.́ Koncept rodiny jako sociál-
nı ́dělohy formulovali a neúnavně rozpracovávajı ́a vyučujı ́zakladatelé 
libereckého Institutu rodinné terapie Vladislav Chvála a Ludmila Chvá-
lová Trapková.

Rodina vzniká z partnerstvı.́ Partnerstvı ́je živnou půdou pro rodičov-
stvı.́ Rodičovstvı ́žije z láskyplného partnerstvı.́ Tıḿ, že se narodı ́dıt́ě, se ve 
stejnou chvıĺi „narodı“́ i matka a otec (a také babičky a dědečkové). Tehdy 
se vztah partnerský – vztah zıśkaný, vztah dvou lidı,́ kteřı ́se našli, promě-
ňuje v takzvaný vztah vrozený, vztah rodičovský a vzniká trojúhelnıḱ matka, 
otec a dıt́ě. Fungujıćı ́rodina je univerzálnı ́ jednotka a základ společnosti, 
dıt́ě v nı ́dostává vzory chovánı ́a seznamuje se s rolemi muže a ženy. V ro-
dině se dıt́ě učı ́chovat a také dostává vychovánı ́– základy seberegulace a ko-
munikace. Učı ́se řıćt si o pozornost, o pomoc, poděkovat, pozdravit, počkat, 
uklidit po sobě, spolupracovat, pomáhat druhým, když potřebujı.́ Co se dıt́ě 
učı,́ hned si v rodině (v relativně bezpečném prostředı)́ i vyzkoušı.́

Pod vlivem rodiny se vytvářı ́postoje k přıb́uzným, k sobě samému i ke 
společnosti obecně. Rodině se nedá uniknout. I když sami rodinu nemáme, 

Dávejte dítěti najevo, že jste tu pro něj. 
Bude se cítit bezpečně.
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vıḿe, máme představu, co je rodina. Rodina a vrozené vztahy na nás vždy 
působı.́

I když nás rodina zklame, pořád pozorujeme ostatnı ́rodiny a nějak 
se k té našı ́vztahujeme. I tak, že si třeba řekneme: Takovou rodinu bych 
nikdy nechtěl… Rodina je důležitým mıśtem pro objevovánı ́ toho, kdo 
jsem, pro přijetı ́pohlavnı ́identity, přijetı ́toho, že jsem holka nebo kluk, 
pozorovánıḿ, nápodobou, zažıv́ánıḿ obou rodičů. A nejlepšı ́je, když spo-
lu máma a táta dobře vycházejı ́a navzájem si vztahy s dıt́ětem nekazı.́

V rodině dıt́ě dostává základnı ́pracovnı ́model jak uvažovat o sobě 
a o světě. „Jsem hoden lásky? Vidıš́ mě? Existuju? Jsi tu pro mě?“ Partner-
stvı ́může být rozloučeno a zrušeno, manželstvı ́rozvedeno, ale rodičov-
stvı ́ zůstává. Rodina procházı ́ určitými vývojovými fázemi, které jsou 
dány vývojem dıt́ěte a předevšıḿ je to dıt́ě, kdo vysıĺá signály určujıćı ́
přestup do dalšıćh fázı.́

S dalšıḿi sourozenci vznikajı ́dalšı ́trojúhelnıḱy otec-matka-dıt́ě, pro-
tože nový sourozenec má už vlastně trochu jinou matku a trochu jiného 
otce, ačkoli jsou to ti samı ́lidé. Oba rodiče jsou změněnı ́věkem i zkuše-
nostı ́předchozıh́o rodičovstvı.́ V osobnı ́historii každého člověka tak je 
důležité, jestli je z vıće sourozenců a kolikátý v pořadı,́ zda je syn nebo 
dcera a zda rodiče byli mladšı,́ staršı,́ nebo už měli za sebou nějakou ro-
dičovskou zkušenost. Co se týče vývoje rodiny, platı ́pravidlo, že každý se 
vyvıj́ı ́zvlášť, ale zároveň všichni společně.

Matka i otec musı ́vnıḿat změněné potřeby dıt́ěte, ale i měnıćı ́se potře-
by svoje a své vlastnı ́ různé vývojové úkoly. Jinak se chová k dıt́ěti 

S narozením dítěte se rodí i matka a otec. 
I pro ně je všechno nové.

dvacetiletá matka, jinak se chová čtyřicetiletá matka třıĺetého dıt́ěte a jinak 
se chová k dıt́ěti matka patnáctiletého dıt́ěte, která se třeba sama vyrovnává 
s klimakteriem a má starosti i sama se sebou. Problém nastává ve chvıĺi, kdy 
se matka nebo otec chovajı ́k třıĺetému dıt́ěti jako k patnáctiletému a naopak.

Když se v rodině něco děje jednomu, děje se to vlastně všem, jinými 
slovy, změna prožıv́ánı ́u jednoho člena rodiny se projevuje ve všech vzta-
zıćh a má vliv na všechny ostatnı ́členy.

V obdobı ́překračovánı ́vývojových prahů, které odpovıd́ajı ́ jak Ko-
menského sedmiletkám (7–14–21), tak Ericksonovským obdobıḿ tzv. 
osmi věkům člověka (kojenec – batole – dětstvı ́– puberta a dál zhruba 
po deseti letech), se v rodinách častěji objevujı ́nejrůznějšı ́typy stonánı,́ 
ať už tělesných nebo psychických, a dalšıćh přıźnaků, jako jsou nevěry, 
zpronevěry, rozvody a vyhrocené konflikty, předčasná puberta, experi-
mentovánı ́s drogami, nemoci apod. Toto vše probıh́á často na nevědomé 
a instinktivnı ́úrovni, kdy členové rodiny o svých aktuálnıćh individuál-
nıćh vývojových potřebách ani nevědı.́

Zmatek na obzoru

Jakmile skončı ́obdobı ́oidipovského komplexu a dıt́ě se usadı ́ve školnıḿ 
kolektivu, zhruba od osmého až desátého roku pozorujeme prvnı,́ pro 
rodiče poněkud děsivou proměnu z děťátka v hubaté stvořenı,́ které se 
prosazuje, odmlouvá a argumentuje, ale hlavně nechce ani poslouchat 
ani uklıźet a pomalu ani chodit na kroužky, které jsme mu do té doby 
pracně sehnali. Dıt́ě obvykle ještě nějak přemluvıḿe, přepereme nebo 
něco slıb́ıḿe. V lepšıḿ přıṕadě jej alespoň nějaký kroužek bavı ́a ten si 
pak ponechává.


