
V˘chova trestáním

1.1 Pfiestupky

I kdyÏ dítû nepfiichází na svût jako tabula rasa, pro praktick˘ Ïivot toho
zpoãátku umí jen velmi málo. Jak jednoduché by tedy bylo, kdybychom
si s ním brzy po narození mohli sednout a v‰echno o fungování svûta a ro-
diny mu vyloÏit, zkrátka pfiedat na‰e poznatky, zku‰enosti i pfiání a dítû
by se od druhého dne chovalo pfiesnû podle na‰eho návodu. JenÏe ono ke
sv˘m znalostem, dovednostem, návykÛm, pfiesvûdãením, postojÛm, sa-
mozfiejmû i k vyzrálosti nervového systému dospívá postupnû a dÛleÏi-
tou roli pfiitom hraje uãení a osobní zku‰enost. Dítû si musí vÏdy v‰e nej-
prve mnohokrát vyzkou‰et, zaãlenit do existujících poznatkov˘ch
struktur, coÏ v nûkter˘ch pfiípadech trvá i celé dûtství. Toto praktické po-
kusnictví zpÛsobuje fiadu kolizních situací, které vykládáme jako pfie-
stupky, zlobení, nezdary.

Jaké vlastnû páchají dûti nepravosti, nebo jinak fieãeno, ãím v‰ím nás roz-
ãilují, ‰tvou, trápí, vyvádûjí z míry, a na co tedy následnû reagujeme tresty.
Dítû nás vyru‰uje pfii práci nebo pfii zábavû, kfiiãí, opakovanû leze, sahá,
kam nemá, bere vûci, které jsme mu zakázali. Îádáme je, aby bylo zticha,
a ono dûlá dál rámus. Vydáme pokyn a dítû ho nesplní. Vzteká se, kou‰e,
kope, plive, fyzicky na nás útoãí. Opakovanû zkou‰í pfiekraãovat nastave-
né hranice. ¤íká nám o‰klivé vûci, nadává nám. Vym˘‰lí si, lÏe, sebere nû-
co, co mu nepatfií, krade. Dûlá nepofiádek a neuklízí po sobû, nezhasíná, ne-
ustále ztrácí a niãí vûci. Pfiichází pozdû z venku. Neuãí se a nosí pûtky,
zatajuje poznámky. Pere se, ubliÏuje druh˘m dûtem, po‰Èuchuje, Ïaluje.
Mluví vulgárnû, je drzé. Cítíme z nûho cigarety, marihuanu nebo alkohol.

Jsou rodiãe, ktefií zafiazují mezi pfiestupky také ty události, které jedno-
znaãnû vypl˘vají z nezralosti nervového systému a malé vyspûlosti dût-
ského organismu nebo z nûkter˘ch individuálních zvlá‰tností. Pak pro nû
pfiedstavuje pfieãin, kdyÏ se obãas poãurá dítû, které uÏ je jinak bez plen,
nebo podle jejich názoru vzhledem k vûku by mûlo b˘t bez plen, kdyÏ se
vzhledem k nedostateãné vizuomotorické koordinaci ãastûji pfii jídle upatlá,
kvÛli impulzivitû nûco rozleje nebo skoãí do fieãi. Nevûdí, Ïe dítûti déle 
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trvá porozumûní fieãi i vlastní vyjádfiení, takÏe je rozãílí, kdyÏ „pomaleji
chápe“ nebo hned neodpovídá na jejich otázky. Nechápou, Ïe dítû zatím
dokáÏe jen nepatrnû oddálit uspokojení sv˘ch potfieb, tudíÏ chce cokoli
hned a usedavû pláãe, kdyÏ má nûco dostat tfieba za hodinu. Jeho nervo-
v˘ systém zraje pozvolna, bûÏnû nevydrÏí u jedné nepfiíli‰ zajímavé ãin-
nosti stejnû dlouho jako dospûl˘. Dítû také nechce k babiãce, o‰kliví si ‰pe-
nát a maso, odmítá se obléknout, um˘t, jít spát. V extrémních pfiípadech
pokládají nûktefií rodiãe za pfiestupky i pláã, fÀukání, hlasité mluvení, oba-
vy, koneckoncÛ i aktivitu ve chvíli, kdy má podle jejich názoru spát. 

O tom, zda urãité jednání a chování dítûte bude vyhodnoceno jako pfie-
stupek, rozhodují rodiãe, jejich pfiedstavy o cílech v˘chovy, o Ïivotních
hodnotách, také implicitní koncepce dítûte (obecnûji implicitní teorie
osobnosti), tedy pfiedstavy o tom, jak funguje, jak se má dítû chovat a jed-
nat v konkrétním vûku. Je nepochybné, Ïe rodiãe se vût‰inou pfiizpÛsobu-
jí obecnûj‰ím spoleãensk˘m normám a názorÛm. Roli hrají i osobní vlast-
nosti rodiãÛ a jejich zku‰enosti z dûtství. Pak se mÛÏe stát, Ïe nûktefií
rodiãe ‰kolní neprospûch a nevhodné chování nehodnotí jako pfiíli‰ zá-
vaÏné, protoÏe samotná ‰kola nezastává v jejich Ïivotû Ïádné dÛleÏité
místo. Poãurávání vykládají jako v˘vojovou fyziologickou záleÏitost, po-
matlaná triãka nefie‰í vÛbec a bez fieãí je házejí do praãky.

Jsou rodiãe, ktefií si s nûkter˘m pfiestupkem vûdí velmi dobfie rady, fie‰í ho
vãas, nacházejí na jeho odstranûní úãinnou zbraÀ, takÏe pak pro nû není
nijak naléhav˘. Jsou ov‰em také ti, ktefií nejsou puntiãkáfii na pofiádek 
a opakovanû rozházené obleãení fie‰í jen jako provozní komplikaci, ale ne
jako závaÏn˘ pfiestupek. Naproti tomu existují rodiãe, ktefií jako by zapo-
mnûli na vlastní dûtství a jiÏ velmi malé dítû hodnotí sv˘ma dne‰níma do-
spûl˘ma oãima, takÏe pláã a kfiik klasifikují jako nevychovanost (nûkdy
i jako rozmazlenost), nebo dokonce jako schválnost, rozházené hraãky ja-
ko morální defekt, nedojedené jídlo jako útok na dospûlého apod. Dal‰ím
jako by scházely základní vychovatelské dovednosti.

Obecnû rodiãe velmi dobfie vnímají, jaké nedostatky jim osobnû v jejich Ïi-
votû zpÛsobují problémy, takÏe se snaÏí se zv˘‰enou pfiísností pfiedejít
u dítûte tûmto sv˘m vlastním problémÛm. Nelze opominout ani aktuální
vnitfiní nastavení rodiãe, které zpÛsobí, Ïe nûkdy stejn˘ problém unese
i s humorem, zatímco jindy ho velmi rozãílí. V prÛbûhu doby se rovnûÏ
mûní odborné i spoleãenské názory na to, co pokládat za pfiestupek,
i vhodnost reakcí na nû. Rodiãe se dnes napfiíklad velmi stateãnû vypofiá-
dávají se sexuálním prÛzkumnictvím dûtí. Historici v˘chovy by jistû po-
tvrdili, Ïe vcelku kontinuálnû ustupuje akceptovatelnost tûlesn˘ch trestÛ.
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Naproti tomu se mnohem více prosazuje v˘znam zejména prvoplánové
pozitivní motivace (chválení). Dnes jsme tolerantnûj‰í vÛãi pozdûj‰ímu
udrÏování ãistoty. Více respektujeme, Ïe dítûti nechutnají urãitá jídla, ne-
musí dojídat, mÛÏe dokonce nesouhlasit s rodiãi. Na neprospûch i ne-
vhodné chování mnohem ãastûji pouÏíváme jin˘ a pro dítû mnohem pfii-
jatelnûj‰í v˘kladov˘ rámec. Dfiíve byly napfiíklad ‰kolní neprospûch u dûtí
a pfiestupky proti ‰kolnímu fiádu vykládány jako morální nedostatek, kte-
r˘ lze napravit zv˘‰enou pílí (a také potrestáním). V nedávné dobû pfie-
vládl v˘klad, podle kterého za stejné problémy dûti nemohou, protoÏe trpí
drobnou mozkovou dysfunkcí, takÏe by bylo zcela nelogické trestat je.

Nûkteré okolnosti zesilují v oãích dospûl˘ch závaÏnost prohfie‰kÛ. Napfií-
klad situace, kdy dítûti nûco zakáÏeme, ono v‰ak zákaz poru‰í, my mu to
opakovanû vysvûtlíme a dítû slíbí, Ïe uÏ to znovu neudûlá, a vzápûtí pfie-
stupek zopakuje. Stejnû na nás pÛsobí, kdyÏ máme pocit, Ïe dûlá nûco
schválnû. U nûkter˘ch rodiãÛ v˘raznû zesiluje závaÏnost pfiestupku, kdyÏ
se odehrává na vefiejnosti. Mnohem boufilivûji reagují také napfiíklad v pfií-
tomnosti prarodiãÛ – v tûchto pfiípadech se pak rodiãe ãasto zaãnou „pfied-
vádût“ a dítû energicky a exemplárnû „vychovávat“. U vût‰iny rodiãÛ 
v˘raznû zesiluje míru provinûní dítûte, kdyÏ je spojeno se zapíráním, ne-
pravdou a lhaním. Velk˘ problém pÛsobí, kdyÏ se dûtsk˘ pfiestupek po-
dobá chování nebo jednání dospûl˘ch. âasto nejde o nic víc neÏ jevovou
podobu, nicménû rodiãe z toho b˘vají velmi vydû‰eni. Na mysli mám na-
pfiíklad sexuální zkoumání, krádeÏe (pfiitom na rozdíl od dospûl˘ch ne-
musí men‰í dítû chápat v˘znam osobního vlastnictví – v‰echno je na svû-
tû pro nû, rovnûÏ vÛbec nemusí rozli‰ovat hodnoty, takÏe pûtikoruna
a tisícikoruna, vyhozená nebo zcela nová vûc jsou pro nûj reálnû totéÏ, a te-
dy subjektivnû jde o stejn˘ pfiestupek).

Podobnû silnûji vnímáme pfiestupky, které pfiipomínají negativní vlast-
nosti partnera, rodiãÛ nebo i vlastní. KaÏd˘ z nás jsme „alergick˘“ na ur-
ãité chování u druh˘ch lidí, a tedy i u vlastních dûtí. Je je‰tû jeden mocn˘
zdroj zv˘‰ené závaÏnosti pfiestupku a tím je jeho mnohonásobné opako-
vání. Pak je pro nezúãastnûného pozorovatele zcela nepochopitelné, kolik
taková banalita jako dûtské boty pfiímo za vstupními dvefimi nebo ztrace-
ná tuÏka vyvolají rodiãovského kfiiku. Problém je v‰ak právû v tom, Ïe bo-
ty tam jsou i pfies vyãerpávající v˘chovné pÛsobení rodiãÛ den co den uÏ
nûkolik mûsícÛ, ãi dokonce let, a ztracená tuÏka je tento mûsíc uÏ sedmá.

Je velmi obtíÏné stanovit obecnou stupnici závaÏnosti pfiestupkÛ, protoÏe
jejich hodnocení je subjektivní, mÛÏe se v prÛbûhu ãasu s postupujícím 
vûkem dítûte i rodiãÛ lehce promûÀovat. Pfiesto bychom si mûli pro vlastní
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potfieby takové pofiadí udûlat. V nûkter˘ch rodinách jsou na prvních mís-
tech prohfie‰ky proti pofiádku, jinde pak mlácení dvefimi a nezhasínání,
poãurané prk˘nko, okousané rukávy a límce u ko‰ile, ‰kolní poznámky
nebo dûtské lhaní. Urãitû do této rozvahy vstoupí, zda dûlá dítû nûco
„schválnû“ nebo nedopatfiením, ne‰Èastnou shodou okolností. AÏ na
opravdu vzácné v˘jimky v‰ak nedoporuãuji pouÏívat k v˘kladu pfiestup-
kÛ u dûtí slovo „schválnû“. Ani pravidelné opakování pfiestupku není do-
kladem pro schválnost. Takov˘ v˘klad nenabízí Ïádné v˘chodisko pro ro-
zumn˘ zásah. Pfii posouzení závaÏnosti pfiestupku hraje roli také
kalendáfiní vûk dítûte a jeho skuteãná nebo lépe fieãeno psychická vyspû-
lost. KdyÏ si alespoÀ v duchu urãíme takové pofiadí závaÏnosti, je velmi
pravdûpodobné, Ïe nad nûkter˘mi pfiestupky na konci fiady se nebudeme
tolik rozãilovat a budeme je fie‰it veskrze sportovnû. O to víc energie nám
zÛstane k fie‰ení problémÛ, které pokládáme za zásadní.

Samozfiejmû existují situace, pfii kter˘ch dítû programovû testuje na‰i po-
zornost a v˘chovné hranice. Není pro nû tolik zajímavá samotná akce, ale
zejména na‰e reakce. I v tomto pfiípadû vystaãíme s bûÏn˘mi v˘chovn˘mi
postupy. ProtoÏe jsme pfiesvûdãeni, Ïe pfiestupky ani trochu neslouÏí jeho
rozvoji, komplikují Ïivot nám i jemu, snaÏíme se je odstranit, zabránit je-
jich opakování, nebo jim dokonce pfiedejít. Jak to v‰ak udûlat, jaká úãinná
v˘chovná opatfiení pouÏít? Nechci oddûlovat popis a porozumûní pfie-
stupkÛm od návrhÛ zpÛsobu fie‰ení, a tak o uveden˘ch pfiestupcích 
podrobnûji pojednávám aÏ v ãásti, která se vûnuje v˘chovû bez trestání.

1.2 Tradiãní pfiístupy rodiny a ‰koly k fie‰ení problémÛ 
v chování

1.2.1 Rodina

Je bez diskuze, Ïe v prÛbûhu doby se mûní postupy rodiãÛ pfii fie‰ení pfie-
stupkÛ vlastních dûtí. Star‰í lidé je‰tû pamatují v˘prasky rukou, prout-
kem, páskem, vafieãkou (nebo jak˘mkoli nástrojem, kter˘ byl k dispozici),
fackování, kleãení v koutû (na hrachu), drÏení pfiedmûtu v napfiaÏen˘ch
rukách, zavírání do sklepa nebo na pÛdu, odchody ke spaní bez veãefie.
VyuÏívalo se stra‰ení ãertem, dûdkem s pytlem, umístûním v polep‰ovnû.
Zcela bûÏn˘ trest pfiedstavovalo „domácí vûzení“, tedy zákaz bûhání ven-
ku. Pouze u tohoto opatfiení je moÏné v nûkter˘ch pfiípadech nalézt sou-
vislost mezi provinûním a trestem. „Dostal jsi dvû pûtky, tak nikam nebude‰
chodit. Bude‰ sedût doma a bude‰ se uãit. Ven pÛjde‰, aÏ se zlep‰í‰.“ Otázkou
v‰ak je, jestli rodiãe dotáhnou tuto my‰lenku do slibovaného konce, nebo
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