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DĚTSKÝ SVĚT

Ochutnávka z kurzu 

Efektivního rodičovství

Máte někdy pocit, ženevíte, jak reagovat na dětský
hněv? Přemýšlíte, co si počít, když

dítě nechce jít spát, odmítá jíst, vyhýbá se
dělání úkolů či domácím pracím? Mrzí vás,

že se odchod z domu neobejde bez křiku, při-

pomínání či odmlouvání? Zdá se vám, že vás

vaše děti neposlouchají? Že dělají často pravý

opak toho, co byste vy jako rodiče potřebo-

vali? – Zhruba takové otázky naleznete na
úvodní straně webu seznamujícího s tzv.

efektivním rodičovstvím. Že jsou
vám více než povědomé?

Rodičem
se nikdo nenarodí
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Zřejmě se nenajde rodič, který by si některou z výše uvedených
otázek alespoň občas nepoložil. Nejde totiž o žádné výjimečné
situace, ale o naprosto běžné obrázky ze života každého, kdo žije
pod jednou střechou se svými malými či už většími dětmi. Kojenec,
nebo puberťák – každé období ve vývoji dítěte přináší radosti
i úskalí. A mnoho z nás se snaží najít adekvátní postupy, jak si
poradit nejen s chováním svých dětí, ale také se svými vlastními
selháními a pravděpodobně i s výchovnými „renoncy“ svých rodičů,
které v nás zanechaly nesmazatelné stopy.
Efektivní rodičovství představuje jednu z cest, po které se lze při
výchově dětí vydat. Aktivní cestu. Přemýšlivou. V mnohém
zábavnou a objevnou. Nesnadnou, ale vůbec ne nemožnou.

Zasmáli jste se? Přemýšlíte, co byste na místě
matky dělali vy? Jaká by byla vaše reakce na
chování dítěte, případně vůči okopávané paní?
A mohla by vůbec taková situace ve vašem ži-
votě nastat? Toto vyprávění poměrně výstižně
poukazuje na jednu, v současnosti hojně se vy-
skytující, tendenci v přístupu rodičů k výchově
(či spíš nevýchově) dětí: jde o tzv. liberální vý-
chovu, jež se mnohým dospělým jeví jako
vhodný protipól k autoritativní výchově, kte-
rou sami trpěli v dětství. Jenže taková „vý-
chova“ nedává dítěti žádný řád a žádné
hranice, nenabízí žádnou sebereflexi, nenas-
tavuje zrcadlo jeho chování, neučí ho, jak žít
ve společenství lidí. Rodiče, kteří vychovávají
své děti „bez omezení“, na jejich osobnosti pá-
chají podobně devastující škody jako autorita-
tivní rodiče, jejichž potomci žijí v neustálém
strachu z trestu, není jim nabízena možnost
spolupráce, vyjádření jejich vlastního názoru
je v rodině nežádoucí apod.
Máme-li dva protipóly, měla by existovat (jak
už to tak v životě bývá) i nějaká „zlatá střední
cesta“. Na kurzu Efektivního rodičovství se
dozvíte, že se jmenuje demokratický výchovný
styl a je založena na svobodě v rámci daných
pravidel a hranic. Jde o výchovu, kdy rodič je
dítěti rádcem a průvodcem a vztah mezi ním
a dítětem je založen na vzájemné úctě a re-
spektu (k sobě navzájem i ke svému okolí),
a to již od útlého dětství. Takový rodič nasto-
luje jasná, spravedlivá a odůvodněná pravidla.

Jaký rodič jsem?
Na začátek drobná odbočka. Možná i vám v e-mailové schránce někdy přistál tento příběh:

Do tramvaje nastoupila maminka s klučinou a sedla si naproti starší ženě. Synka, jemuž

bylo asi pět let, si posadila na klín. Nudící se potomek začal houpat nohama. Brzy se špič-

kou boty trefil starší dámě pod koleno. Hra ho nepochybně velmi zaujala, jelikož se ná-

hodný kopanec vzápětí stal kopancem cíleným. Dáma několik minut mlčky trpěla. Po

dalším, zvlášť dobře mířeném čutnutí se zamračila a káravě pronesla: „Chlapečku, prosím

tě, přestaň do mě kopat! Takové věci se nedělají!“ Provinilec ji ignoroval a vesele pokračo-

val v činnosti, která ho evidentně bavila. „Víte,“ ozvala se po chvíli jeho maminka, „my

máme volnou výchovu.“ Usmála se na svého potomka a důrazně dodala: „My děti v ničem

neomezujeme!“ Tramvaj ztichla. Konflikt sledoval zhruba dvacetiletý mladík. Opíral se

zády o kabinu řidiče a znuděně žvýkal. Když vjela tramvaj do zastávky, vytáhl žvýkačku

z úst a přilepil ji mamince na čelo. „Moji rodiče taky aplikovali volnou výchovu,“ pravil

klidně směrem ke zkoprnělé ženě a volným krokem zamířil ke dveřím.

Že vám to hezky zní, ale přijde vám to ne-
možné? Ano, jde svým způsobem o ideál. Ale
proč se nepokusit k tomu ideálu po stezkách
efektivního rodičovství přiblížit…
Sympaticky podstatu demokratické výchovy,
na které efektivní rodičovství staví, vystihla
jedna ze čtenářek diskutujících na internetu:
„Chci všem z celého srdce doporučit Kurz efektivní
výchovy…, který mi ukázal, jak vychovávat děti
a mít z toho dobrý pocit. Demokratická výchova
není ‚stručný návod z kuchařky‘. Vše, co člověk
v tomto směru dělá, stojí hodně úsilí a přemýšlení,
ale výsledek je radostí pro všechny zúčastněné.“

Začít sám
u sebe

K zájmu o efektivní rodičovství mě přivedla
diskuse na jednom rodičovském webu, v níž se
maminky shodovaly na tom, že si skvěle užily
kurz, který navštěvovaly. A protože v dnešní
úžasně technicky vybavené době není nic
snadnějšího než s pomocí některého z inter-
netových „detektivů“ během chvilky zjistit,
kde takové kurzy probíhají a co to obnáší, stát
se adeptkou na budoucí efektivní matku byla
hračka. 
A tak sedím v jednom pražském rodinném
centru. Je tu dvanáct pro mne neznámých žen
(včetně lektorky), s kterými strávím tři so-
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boty. Jsou to mámy jednoho, dvou, tří… dětí
v různém věku, mají různé životní zkušenosti,
pocházejí z různých prostředí. Sedí mezi námi
i jedna teprve nastávající maminka. Každá
máme své důvody, proč jsme tu, ale nejsou si
tak zcela nepodobné. Než se naplno vrhneme
do vod efektivního rodičovství (ER), na tabuli
vznikne heslovitý, společně vytvořený seznam
důvodů, proč jsme tady, co od kurzu očeká-
váme, co se chceme (potřebujeme) naučit – od
svých problémů se odrazíme, k nim se budeme
v průběhu celého kurzu vracet. 
Po tři soboty se budeme pokoušet rozplétat
rodičovské stereotypy, které nám svazují ruce
při snaze objímat své děti co nejvíce tou nej-
přirozenější a nejryzejší láskou, která v sobě
zahrnuje respekt, úctu, chuť porozumět, pozi-
tivní vyladění ke všem dětským rozmarům
a nutným šarvátkám a bojům, ale třeba
i schopnost říkat „ne“ na základě oprávněných
požadavků a mnoho dalších ingrediencí.
Během těch tří kurzovních dnů řeknu a ujas-
ním si (nejen) ve vztahu ke svému dítěti víc,
než se mi podařilo za poslední roky. Mnohé již
zažité a přečtené si potvrdím, některé věci se
mi lépe pojmenují, nemálo nového se dozvím. 
Hodně se mi zamlouvá, že teorie se vhodně
doplňuje s praktickými cvičeními, dokonce
často praxe převažuje – někdy si řešíme mo-
delové situace každá sama, jindy spolupracu-
jeme ve skupinkách, předehráváme scénky…
(Dost se u toho nasmějeme.) Součástí je i pro-
mítání různých ukázkových situací efektiv-
ního i neefektivního chování rodičů. 
Terapeuticky působí možnost v rámci jednot-
livých témat konzultovat s lektorkou i ostat-
ními to své, „co nás pálí“. Časem mi dochází,
že pod každou špatně či nevhodně zvládnutou
výchovnou situací se jako věčný podtext obje-
vuje jeden ze základních pilířů z jiného sys-
tému (Montessori pedagogiky): Chyba je přítel.
Jako rodiče musíme zákonitě dělat chyby.
Pokud si je připouštíme, pokud nás po veče-
rech trápí, že jsme na své dítě zase křičeli,
pokud si přiznáváme svá malá i větší rodičov-
ská selhání – pořád na sobě pracujeme. Není
to snadné, vůbec to není snadné. Ale jsme tu,
protože se to naučit chceme, protože se na zá-
kladě svých chyb chceme dobrat k tomu, jak
dělat věci lépe. Neusilujeme o to být bezchyb-
nými – vždyť od koho by se pak naše děti na-
učily, že chybovat je lidské?

Chválit?
Nechválit?

Jednou z věcí, kterou jsem znala už z jiných
kurzů a knih a se kterou jsem se v rámci efek-
tivního rodičovství setkala znovu, je otázka
chválení dětí.
Kupříkladu moje dcera se chvály dožaduje po-
měrně často: „Mamí, že je ten obrázek krásný?
Že jsem to všechno hezky snědla? Že se ti líbí,

jak jsem se sama šla umýt? …“ Výrazněji se její
touha po pochvalách (a s tím spojená soutěži-
vost) začala objevovat, když nastoupila do
školky. Stejně jako dožadování se ohodnocení
typu „To jsem ale šikulka, viď?“, „To jsem
krásně uklidila v pokojíčku, že?“ atd. Říkáte si,
co je na tom špatného. Ale ono není třeba
dívat se na to nutně optikou špatný versus
dobrý. Jen se ukazuje, že pro další život dítěte
je mnohem vhodnější než pochvala pozitivní
povzbuzování, kterým v malém tvorovi budu-
jete pocit sebedůvěry a vlastní ceny. Např.: „Je
vidět, že sis s tím obrázkem dala opravdu
práci“, „Hodně ses zlepšila“, „Moc se mi líbí, že
jsi sama uklidila“. Neobjevuje se zde žádné
hodnocení, jako „To jsi ale skvělá holčička!“,
„Ty jsi tak hodná, že jsi uklidila“, „To jsi udě-
lala báječně, jsem na tebe tak pyšná“. Tako-

vými výroky totiž v dítěti můžete vzbudit pocit,
že má dělat věci pro nás a kvůli nám, pro po-
chvalu, kvůli odměně. Jenže v životě by člověk
měl dělat věci kvůli sobě, ne aby vypadal dobře
v očích druhých lidí, a měl by se za ně umět sám
ohodnotit, sám vědět, že něco udělal dobře, že
se v něčem zlepšil nebo že mu něco nejde. A ne-
vzdávat se, když se výsledek druhým nelíbí
nebo když se něco nepovede hned. Ruku na
srdce – kdo z nás dospělých to umí?
Je pravda, že mezi chválou a povzbuzením je
často tenká hranice. A naučit se, jak povzbu-
zování správně používat, chce docela cvik. Na
jednom z pracovních listů na kurzu ER je moc
pěkná definice chvály a povzbuzení: Chvála je
něco, co získává vítěz na konci závodu. Povzbu-
zení je to, co se říká běžci na dlouhé trati, když
běží kolem nás.

Pokud byste se chtěli s efektivním rodičovstvím seznámit blíže, pak si můžete pořídit

praktickou příručku nazvanou Efektivní rodičovství krok za krokem. Autory jsou dva

psychoterapeuti – Don Dinkmeyer a Gary D. McKay. V anglickém originále se kniha jme-

nuje STEP: Systematic training for effective parenting, v češtině doslovně tedy Syste-

matický trénink efektivního rodičovství. Překladových populárně-naučných knih

o rodičovství u nás existuje spousta, takže je někdy těžké oddělit zrno od plev. Tato pub-

likace ovšem vede své čtenáře srozumitelnou, nenásilnou a přívětivou formou k tomu,

jak se spolehlivě naučit metodám efektivního rodičovství. Vysvětluje, popisuje a nabízí

spoustu praktických činností v kapitolách, které jsou koncipovány jako jednotlivé tý-

denní lekce rodičovského tréninku.



Třešinka na dortu
„My se s tím pracně lopotíme, abychom se to naučily, a naše děti

už to budou mít zažité, bude to jejich přirozenou součástí,“ velice

trefně pojmenovala jedna z maminek v průběhu kurzu Efektiv-

ního rodičovství snad pocity všech, které jsme tam v jednom

kruhu seděly.
Je skvělé uvědomit si, že ať už jde o efektivní rodičovství, nebo

o jinou výchovnou cestu, která je nám blízká, je to především naše

pouť, naše učení se, součást našeho rodičovského i vůbec lidského

zrání. Budeme-li svým dětem zrcadlit respekt a úctu mezi sebou,

jeho rodiči, a zároveň mít respekt a úctu k němu a ostatním lidem,

budeme-li s ním jednat jako s rovnocennou bytostí, budeme-li mu

dávat možnost rozhodovat se a místo cukrátek odměny ho po-

vzbuzovat v jeho krocích a pokrocích, budeme-li mu projevovat

a sdělovat svoji lásku… – pak před námi s největší pravděpodob-

ností bude jednou stát zdravě sebevědomá, tolerantní, životas-

chopná bytost. A my si budeme moci se vší rodičovskou

skromností říct: To je moje dítě. To je výsledek mého úsilí. Radost.

Jako taková malinká sladká třešinka na dobře upečeném dortu.
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inzerce

opakující – činnosti, které budu dělat jen
s ní.

(Děti strašně rychle rostou, všimli jste si? ☺)
Dokud jsme s nimi doma, pořád spolu něco dě-
láme. Když začnou chodit do školky, pak už se
čas pro společné činnosti nachází hůře… Je
hrozně důležité trávit s nimi smysluplně ale-
spoň část volného času.)

Stále dceru učit respektu k sobě i k dru-
hým. Nejlépe vlastním příkladem.

Nezapomínat, že chyby jsou jedinečným
prostředkem k tomu, jak se něco nového
naučit.

Přečíst si knížku Efektivní rodičovství
krok za krokem bez přeskakování, oprav-
du důkladně. A po čase se jít přesvědčit na
pokračovací kurz Efektivního rodičovství
o tom, že jdu stále dobrým směrem.

Milé čtenářky, berte, prosím, moje desatero
jako praktickou ochutnávku z efektivního ro-
dičovství, třeba i trochu inspirativní. Mnoho
rodičů má jistě pocit, že různé výchovné pří-
ručky a metody k ničemu nejsou, že sami nej-
lépe vědí, jak své děti vychovávat a co je pro
ně dobré. Může být. Věřím však, že se najde
i spousta takových, kteří výchovu považují za
celoživotní práci a hledají, jako já, možnosti
pro neustálé sebevzdělávání v této dobro-
družné oblasti zvané rodičovství.

Míň mluvit, víc naslouchat. 
(Těžké, přetěžké. Obzvlášť když si člověk o so-
bě myslí, že má světu pořád co sdělovat… ☺)

Nenechat se v konfliktních situacích
strhnout k rozčilování. Snažit se konflik-
tům předcházet, např. vstřícným naslou-
cháním. 

(Světe, div se – ono to funguje! Opakovaně
aplikováno: ve chvílích, kdy se obličej mé
4,5leté dcery zakaboní a ona začne natahovat,
protože něco je jinak, než by si přála, nebo se
děje něco, s čím nesouhlasí – sednu si k ní, po-
hladím ji a řeknu třeba: „Je ti to asi líto, viď? Jsi
smutná. Ráda by sis hrála [dívala se na TV, šla
do školky v plavkách apod.]. Kéž by to bylo
možné…“ Víc ani říkat nemusím. Malá se
uklidní většinou už jen tím, že já zůstanu
klidná, trochu vzlyká a povídá ještě chvíli
o tom, co by chtěla. A pak většinou sama
najde řešení. Třeba: „Mami, tak já si budu hrát
hned zítra, jak přijdu ze školky, jo?“ – Kouzlo.
Je to pro mě jednoduše ještě pořád kouzlo.)

Být důsledná ve svých rozhodnutích, zej-
ména v rozhodnutích něco nedovolit,
pokud to vyplynulo jako logický důsledek

Moje osobní 
sebevýchovné desatero
jako následek absolvování kurzu
Efektivního rodičovství

1

2

3

nějakého nesplněného oprávněného po-
žadavku.

Ještě více dceru zapojovat do domácích pra-
cí a povinností. Učit ji nové praktické věci.

(Souvisí to se schopností dítěte nést zodpověd-
nost. Moje dcera je poměrně dost sebeobslužná
a moc ráda se učí nové věci, ale možností, jak
v jejím věku dále rozvíjet její schopnost nést
zodpovědnost, je stále spousta. Na kurzu mě
mj. zaujalo např. to, že 5leté dítě lze učit vyřídit
telefon a umět zavolat, vynést odpadky, může
dostat kapesné a rozhodovat, jak s ním naloží,
používat budík a jít spát samostatně…)

Netrvat na hloupostech. Snažit se odlišo-
vat podstatné od nepodstatného.

Často dceři opakovat, jak moc ji mám ráda
a jak radostný je díky ní můj život. Vždy si
najít čas k popovídání o uplynulém dni,
když už leží večer v postýlce, než usne…

(Čím jsou děti starší, tím je prý projevování
lásky a náklonnosti rodičů k nim ještě důleži-
tější. To si hodlám zapamatovat…)

Dávat dceři větší prostor pro vlastní roz-
hodování, např. i o společně tráveném
čase. Najít si – pokud možno pravidelně se

4

5

6

7

8

9

10
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Program efektivního rodičovství je vystavěn
na principech individuální psychologie, klade
důraz na základní pochopení a uspokojení po-
třeb dítěte, ale i rodiče. Cílem kurzu je, aby ro-
diče dokázali lépe porozumět (především
nevhodnému) chování vlastních dětí a na zá-
kladě toho pochopení dokázali zvolit a použít
správnou metodu.
Rodiče na seminářích trénují zá-
kladní komunikační techniky,
které jim mohou pomoci naslou-
chat tak, aby svým dětem rozu-
měli, a mluvit tak, aby jejich děti
rozuměly jim. Konkrétně se ro-
diče naučí například rozlišovat
čtyři cíle nevhodného chování,
používat řeč povzbuzování, tech-
niku vstřícného naslouchání, for-
mulovat JÁ-sdělení, praktikovat
metodu řešení problému v pěti kro-
cích a využívat v běžném životě při-
rozené a logické důsledky. Navíc
dostanou spoustu dalších tipů, jak
zvládat například sourozeneckou ri-
valitu, problémy s jídlem, dodržo-
vání smysluplného řádu atd.

? Co vy sama považujete za zá-
sadní myšlenku efektivního rodičovství?
Pro mne osobně je klíčový vzájemný respek-
tující postoj a uvědomění si cíle mého rodi-
čovského působení. Pokud chci, aby z mého
dítěte vyrostl pravdomluvný člověk, neměl
bych mu nikdy lhát. Jestliže mé dítě nemá
konflikty řešit agresí, nemohu ho trestat, byť
jen plácnutím. Chci-li, aby mé dítě bylo zod-
povědné, samostatné, musím mu již od útlého
dětství dovolit učit se na vlastní kůži samos-

tatnosti, zodpovědnosti. Pokud si přeji, aby
dítě respektovalo mé názory a potřeby, na-
učím ho to tak, že budu respektovat já ty jeho.
Příklady táhnou…

? Co vám přijde nejtěžší v praktikování to-
hoto přístupu?
Efektivní rodičovství je náročné na schopnost
sebereflexe, více než dítě je totiž potřeba

diče kojenců, či dokonce maminky teprve tě-
hotné, tak naopak rodiče, kteří si nevědí rady
se školáky. Techniky efektivního rodičovství
jsou platné pro každý věk – a mnohé z nich
můžete úspěšně vyzkoušet i na partnerovi či
třeba šéfovi. Čím dříve si rodiče osvojí efek-
tivní metody, tím větší je šance, že v jejich ro-
dině bude vládnout vstřícná, spolupracující
atmosféra a že všichni členové rodiny budou
schopni problémy, které prostě přicházejí,
řešit konstruktivně. Na druhou stranu napří-
klad metoda logických důsledků se lépe apli-
kuje právě u větších dětí, s kterými je už
rozumnější domluva, chápou souvislosti, lépe
vnímají plynutí času.

? Je o kurzy ze strany rodičů
zájem? Kde všude se kurzy Efek-
tivního rodičovství pořádají?
Celý program pochází z Kanady,
školicí centra naleznete v řadě 
evropských zemí. V Čechách
kurzy ještě nejsou až tak rozší-
řené, zato na Moravě absolvovalo
rodičovské tréninky již více než
500 maminek a tatínků. Ohnis-
kem je brněnské Centrum pro
rodinu, ale v průběhu roku se
kurzy konají po celé republice.
Aktuální nabídku lze nalézt na
www.efektivnirodicovstvi.cz.

? Jak jste se k efektivnímu
rodičovství dostala vy – jako

lektorka, nebo nejprve jako máma? 
Jako máma – lektorka. V té době jsem měla
doma roční Františku, pracovala jsem jako pe-
dagog na střední a základní škole a vedla jsem
rodinné centrum. Systém efektivního rodi-
čovství mě naprosto nadchnul a velice mi po-
mohl ve všech mých životních rolích – jak
pracovních, tak v té rodičovské. Mezi tím při-
byl do naší rodiny Toník. Je obrovským po-
vzbuzením pro mou lektorskou práci vidět, jak
dětem efektivní rodičovství prospívá. ☺  AU
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Mgr. Martina Běťáková je maminka
dvou malých dětí. Absolvovala
Katolickou teologickou fakultu
Univerzity Karlovy, od roku 2003
působí jako pedagog na Dívčí
katolické střední škole a od roku
2005 také jako volnočasový pedagog
v ZŠ Psáry. Vede Rodinné centrum
Domeček (od r. 2008), působí jako
lektorka kurzů Efektivního rodičovství
(od r. 2009) a pořádá zážitkové

programy osobnostního růstu pro děti a mládež. Mohla byste stručně
shrnout, jaké informace si z kurzu Efektivního rodičovství účastníci
odnesou? Z čeho tento přístup vychází?

Více než dítě je potřeba 
měnit naše zajeté stereotypy,

říká sympatická lektorka 
kurzu Efektivního rodičovství
Martina Běťáková

měnit naše zajeté stereotypy, neefektivní me-
chanismy věčného opakování, trestání, ne-
smyslného lpění na zbytečnostech, výroky
typu: „Protože jsem to řekla…“ 

? Jsou kurzy určeny všem rodičům bez roz-
dílu věku jejich dětí? Dá se s postupy efektiv-
ního rodičovství začít, například i když má
člověk děti v předpubertálním věku? 
Kurz se zaměřuje především na rodiče dětí
předškolního věku, ale často přicházejí jak ro-


