
Když rodiče pečují příliš
0dcizování člověka p írodě se stává
fenoménem poslední doby. ledná se

ed-
ním

zování člověka
p írodě ie syn-
drom p íliš nebo
také intenzivně
pečuiícího rodiče -
rodiče totižvlastně po-
pftají existenci rrizn Ých
p irozen/ch ochrann/ch
mechanismri a snažíse mít
vše pod kontrolou.

V anglosask/ch zemích se
helicopter mother syndrom či
helicopter parents syndrom nazyvá
podle toho, že rodiče (nejčastěii
ovšem matka) poletují kolem dí-
těte jako helikoptéra. V českém
prost edí se spoiení matka-heli-
koptéra nepo užívá, ale jižisem
v podobném kontextu slyšela
vyraz matka-stíhačka.

Jedná se p ev ážně o rodiče jedináč-
krj a o ty, kte í se stali rodiči spíše
v pozdějším věku. O své dítě pečují
s láskou, ale tak nějak p íliš... Ono
pfliš se projevuje ,, -.ro ha rozlrčnych
oblastech, jako ie nap íklad och ,uÁu
p ed nebezpečím pádu či utazu, tlz-
kostná čistotnost, neprodlené uspo-
kojování všech pot eĚ, p án i a tižeb
1ítěte, impulzivní zásahy do vztahri
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v dětském kolektivu atd. Tákoví rodiče
všechno dělaií s láskou, pov ažují se za
vynikající rodiče a na rodičovství stavě-
ií vlastní identitu. Někdy také odsuzuií
rodiče, kte í se tak necho vajínebo tak
nepostupují.
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Stále více rodič , p e-

devším matek, se snaží
své děti chránit i v běž-

n/ch situacích, p i nichž
hrozí nanejvyš poškr ábání

nebo mod ina. Matky
na h išti nesedí na lavičce

a neodpočívají, ale pobíha jí zadítětem
a dávají mu na prolézačkách ,,záchra-
nu". Často také dětem zakazují aktivity
zcela neškodné, nap íklad špírat po

kud by mohlo spadnout, nebo

schopnost je t eba trénovat,
iinak vyhasne. A to se právě mnoha dě-
tem intenzivně pečuiících matek stává.
A děti - zvlášť v kolektivním zaíízení -jsou urazem ohroženy více. Hlídání
a p ílišná dopomoc dítěti škodí.
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sledkri odci-

:llltu YeuecKo-tecnnické revoluce. Lidé
navíG sebe samé p estali vnímat iako integ rální

souČást P írody a mnohdy p írodní a p irozené
věci odsuz uií iako odporné nebo ie po píraií. ̂ a

aby nedělalo nějakou
činnost, která je nad ieho
síly. Tuto autoregulační



Mezi m m neistarším a nejmladším dítětem |e rozdíI lzlet. Za tu dobu
se zcela proměnily maminky, které se mnou trávily čas na h ištích.
Zatímco p i pobytu na h išti s neistarším synem jsme spoleČně s ostatními
maminkami seděly na lavičkách a povídaly si, když |sem doprovázelana
h iště neimladšího, seděla isem na lavičce sama, ostatní maminky běhaly
za svymi dětmi a hlíd aly ie, aby nespadly. Občas se dokonce snažily hlídat
nebo ukázňovat mé dítě (I,Jedělei to, abys nespadl!) aněkolikrát mě dťrrazně
upozornily, žebych ho měla iít hlídat, protože se mu určitě něco stane.

Samoz eimě jsou situace, kdy je opa-
trnost namístě. Jedná se p edevším
o možnost st etu s automobilem nebo
pádu do hluboké vody. Ale není žádny
dtivod zabra tovat dítěti lézt na kládu
Iežícína zemi nebo mu stát za zády píi
h e na dětském h išti.

Mnohé děti ve věku 1-3 rokťr

reaguií na p ílišné omezování pohybu
vztekem a maminky s nimi maií velké
problémy.
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Podobně iako některé maminky ochra-
ňuií děti p ed pádem, často ie i p ehna-
ně chráníp ed rizikem urazu. Zakazují

iim neien používat nťržky, nože, iehly
a další ostré nástroie, ale děti na ně do-
konce ani nesměií sahat. V sledkem ie
pochopitelně to, že s nimi děti manipu-
lovat neumějí a někdy se po nich sápou
tak divoce, že se skutečně poraní.

pokud nahlédneme do historick ch
knížek, zjistím e, že čty leté holčičky
se učily šít a v pěti letech užmamince
pomáhaly sešívat pokrlvku ze zbytk3
látek. P edškolní děti obou pohlaví
chodily d íve každy den se sípem na
trávu a mlíčí pro králíky. A srp - p ed-

stavte si to! - si samy nesly v košíku.
Kluci-p edškoláci štípali sekerou t ísky.
O krá|ení chleba, syra nebo čištění ze-

leniny ani nemluvě. Není divu, že dnes
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nost za nárflstem alergií v posledních
dekádách. V prost e díbez zvííat, uz,
kostlivě udržovaném rtiznymi chemic-
k mi čisticími p ípravky, nemá dětská
imunit a možnost se správně rozvíjet.
Pro normální imunitu je dťrležitÝ
kontakt s nečistotou a patogeny, nap ,

odborníci popisují stáIe se zhoršující helminty (roupy, škrkavkami). Ma-
jemnou motoriku dětí. Jak ji mají dneš- minky ztrácejí značné množství času

ní děti rozvíjet,když jim to rodiče ne- p ehnan;im riklidem, zakazu|í dětem

dovolí? Náhradnívymyšlené aktivity domácízvííata - věrné kamarády -
rozvojimotoriky nikdy nenapomáhaií a nakonec zjistí,že mají doma alergika

tak jako p irozené pracovní situace. nebo astmatika,..

Sofinka ie dvouletá hotčička, první dcera v rodině. Maminka si o ní
myslí, že je hyperaktivní a vzteklá, a popisu je, že s ní má velké tráPenÍ. Ye

skutečnosi ie Sof,nka zcela norm áIní šikovná holčička, která má ráda pohyb.

Hyperaktivitou avztekem reagu|e na omezovánípohybu matkou, jeŽ

dosahuie nevídanych rozměrťr. Jeií maminka se bojí, aby neupadla a neod ela

se, a tak Sofinka nesmí běhat, ale musí |ezdit v kočárku, a pokuduŽ má chodit,
tak rozhodně neběhat, ale hezky za ručičku. Matka se Sofinkou nechce ztratit
kontakt _ vždy ji něiakym zpťrsobem drží nebo ji má píivázanou v koČárku,

ve kterém se Sofinka často vzteká, protože chce chodit . KdyŽ se - velice

zíídka- Sofince povede matce utéci, uhání rychle pryč, matka ii honí, coŽ

mnohdy skutečně skončí pádem a někdy i od enym kolenem. Matka se tak

ien utvrdí v p edstavě, že Sof,nka sama chodit , natožběhat nemťrŽe. Matka si
vťrbec neuvědomu| e, že by Soflnka neupadla, kdyby za ní neutík ala. Poslední

,,vIchytávkou" bylo vodítko s kšíry na dítě, jež zakoupila a které pouŽívá

vlastně stále. Myslím, že se oběma uleví, až Sofinka nastoupí do mate ské

školy.

Moie babička měla dvě prripo-
vídky, jimiž reagov ala na drobné
utazy a nehody: ,,Nešikovné maso
musí pryč!" a ,,Co tě nezabije, to tě
posílí. " Neumím si p edstavit, že
by dnes nějak pedagog podobně
vysvětloval rodičťrm, že se p ece nic
nestalo.

Samoz eimě není dobré, když se dítě
nástroiem zrattí, ale cesta k tomu, aby

se nezranilo, vede p es dozorované
používání, nikoli p es zákaz se nástroje
dotknout.
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Dalším proj evem intenzivního rodi-
čovství je p íliš uzkostná snaha, aby
prost edí, ve kterém se dítě pohybuie,
bylo zbaveno všech nečistot, alergenťr
a,,híoziv/ch" bakterií.

Reklamní slogany upevňuií v mat-
kách p edstavu, že všechny bakterie

isou špatné a nebezpečné , že ien pro-
st edí oslnivě záíící čistotou ie to pravé.

ve skutečnosti tomu tak není. svět bez
bakteriíby nemohl existovat ani den,

a dokonce i špína má svťrjvyznam.

Jistá hygienická pravidla ie samoz ei-
mě t eba dodržovat, ale i zde platí
známé všeho s mírou.
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Obchody nabízejí rodičťrm širokou
paletu spot ebního zbožíurčeného
vyhradě dětem. V reklamách se obie-
vuií hračky, hry, značkové oblečení,
pochutiny... Není možné odsuzovat
děti, ženabídce neodolají a p ejí si
stále víc.

Intenzivně pečuiící rodiče mají
p edstavu, že dobry rodič po ídí dítěti
všechno, nebo alespoňvšechno, co m že,

a to neilépe ihned. A protože své děti
majírádi, snaží se ze všech sil. A děti
si zvykly, že |eiich píání a touhy isou

p#ffi&**n Řnmry tKť fuTeT Ř Kffi K*tY r*čník V Ě *ísi* 6 ilnor žůlS



ffiffiffi&ffiffiffi ffi&

naplňovány ihned nebo nejpozději do
druhého dne. Mnohé z nich si věcí anijídla neváží, nepro žívajíštěstí, když je
dostanou, ženou se okamž itě zadalší
p edstavou nového dárečku.

Děti, jeiichž pot eby ipíání jsou
naplňov ány ihned, majípodobné rysy.
Nedávno isem popsala jejich projevy
jako Dudleyriv syndrom.

pŤání odložit , a na žádanol,t věc dokon-
ce p ispět.

V prost edí mate skYch škol je vhod-
né uka zovatdětem, že'inaplňo vání
základních pot eb (strava, tekut iny,
teplo) je jistym procesem - ženení
všechnohned anapočkání. Ip ed-
školák si mriže sám namazat chléb
pomazánkou apod.
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Intenzivně pečuiící rodi če zasahuií
rovněž do vztah v dětském kolektivu.
Matka-stíhačka eší vztahy za svédítě.
Nedá mu prosto r, aby si s nep íiem-
nostmi a konflikty poradilo samo. Jejíreakce je navíc často p ehna ná anáaOe-
kvátní situaci, protože dítě jí konflikt
vylíčilo jen ze svého pohledu.

Následně se dítě intenzivně peču-
iících rodičri nenaučí ešit tonnitty
a do budoucího životasi odnáší velky
sociální handicap, dostává nálep ku ža-
lobníčka, ztrácí kam arády apoO. Anebo
se vzep e a rodiče ze sv c h vztahů
vypudí.
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Intenzivně pečující rodiče vlastně
odklád ají zrání dítěte a činí z něho
bezmocné, bezbtanné a nemocné malé
stvo ení. Některé děti se vzep ou -
a konflikt me zi nimr a rodiei;e dlouho-
doby a boles tnÝ. Nicméně se osamo-
statní. Jinym jedincrim to však vydrží
až do dospělosti - nejsou schopni si
najít partnera, ive 30 letech stále bydlí
s rodiči (mamahotel ), majíproblémy
v práci, protože ned okážounést ná-
sledky svého chován í a rozhodovat se.
A dostanou-li se k nějakému nástroji,
stáva|í se terčem posměchu, ptotože ho
neumě jí používat.

Velkym mezníkem v dětství ie

Znám dva p ípady, kdy matky
doprov ázely své syn y nap ednáš-
ky na vysoké škole. A oba chlapci,
kte í byli na základní a st ední
škole samostatní stejně jako jejich
vrstevníci, na vysoké škole jižv osa-
mostatňování hluboce zaos távali.
Oba dnes majíléka skou diag nózu.
Samoz eimě ie neznám tak dob e,
abych mohla s jistotou íci , že mátm
pravdu, ale nemohu se ubránit
doimu, že nemoc neb yla pŤíčinou
p íliš intenzivního mate ského
chování, ale žebylanaopak ieho
následkem.

diče často bezdrjvodně žád,ajío odklad
školní docházky. právě v tomto období
ovšem majíučitelky mate sk/ch škol
velkou možnost intervence, protože
maminky s nimi mnohé zakžttosti
konzultují. Naskytá se tedy |edinečnáp íležitost maminky osvobodit od
všech jejich strachťr a mylnlch p ed-
stav o dokonalé péči a mate ské lásce.
Intenzivní rodičovství škodí dětem.
Intenzivní rodičovství škodí i samot-
nÝm rodičrim, pro tožefrustrace, kterou
prožívají, kdyžiim dítě vzd,orui e, i edlouho dobáa silná. Podobně 

1á ,rán..
frustrui ící pro vozov at mamahotel
i v 60 letech a nedožít se vlastních
vnoučat.

Ukažte maminkám (a tatínkrim), že
štěstí a sebep ijetí nelze stavět na ma-
te ství/otcovství - vždytděti jsou jen
návštěvníky našich domov ů a životů.

D íve nebo pozd,ěji nás opustí
a stanou se dospělÝmi.Tak
to má bÝt. A k dospělosti

vede cesta - osa-
mostatňování se
je proces, ktery
začíná v p ed-
školním věku,

nebo vlastně
hned v okamžiku narození.

Autorka p sobí jako vedoucí
c entra environmentalnťho

vzdělavání avychovy a zaroveň
jako odborná asistentka katedry

biol ogi e a environmentalních
studií PedF (IK

je nazván podle brat-
rance Harryho Potte ra, známého
hrdiny spisovatelky J. t<. Rowlingo-
vé. Osobně tento termín použivám
v širším kontextu pro popis |edin-
cri, kte í nemají nikdy dost, iesp.
kte í nepoznali nedostatek. Jsou
to děti, které nemají nikdy dost
v jídle, pití (p edevším co se t|če
slazenlch nápojri) ani v nákupu
hraček a dalších věcí spot ební-
ho charakteru. Emilie Strelčková
o nich hovo ila jižv 90. letech
jako o dětech, které jsou zvyklé,
že jejich pot eby se uspoko jujítak
rychle, iako kdyžse klikne tlačít-
kem na počítačové myši. Ovšem !

t_ehdy se vyskytoval y ojediněle,
dnes iich stále píib,rvá. Ténto ievje spojen také s nedostatečn ym
prožíváním štěstí (dítě se podobně
jako Dudley neradu je, žedostalo
32 dárkri, ale zlobíse, že jich dosta-
1o méně než loni).

|::"::!S\? ::, ryš!íší:':,::!1í:!,r::|111s:ať]!.*.,./.]*,,-.*-".^"i

Věci štěstí nep inášejí. MaIí Dudleyové
nejsou šťastní ani neb vajíoblrbeni.
I v tomto ohledu ie p ítišná snaha rodi-
čťr kontraproduktivní.

_ Je t eba pozitivně hodnotit existenci
skautsk ch nebo podobn/ch oddílri,
ve kterlch vedoucí nechtěií od rodičti
peníze na košile nebo jiné vybavení,
ale vedou děti k tomu , abyuměly svá

i,Lui1,, Ják iistěuhodnete, inten zivněpeču|ící ro-

Členové p ispívali do společné kasičky na košil.,i í;a;i.ilvlastnoručně vyroben|ch kabelek a perníčkri. Tivalo cely rok,neŽ si na košile vydělali. Ale jakou z nichděti měty radost!
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V oddíle RoYal Rangers, ktery navštěvuje m i sID, majíhezky zvyk _Členové si na oddílové košile vydě távajísběrem papíru . Každ ,

í ::::',i:=j:]ur, urČité mnoŽství starého papíru. StarŠí
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