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POZVÁNÍ NA CESTU
Dovoluji si pozvat milé ètenáøe na malou výpravu do jednoho období
naeho lidského ivota  do období nadmíru dùleitého. A tato kníka
by mìla být jakýmsi naím cestovním prùvodcem.
Nadpis by mìl správnì znít Prvních est let ivota naich dìtí z pohledu dìtského psychologa. e jde o dìti, to je celkem jasné u z obálky.
Na ivot se budeme ptát a hledat porozumìní pro jeho pøímé toky
i velijaké jeho zákruty a tùnì. A ponìvad autor se má dret jako vec
svého kopyta, nebudeme se tu plést do øemesla ani lékaøùm a genetikùm ani sociologùm a demografùm, ale budeme putovat po cestách
vývojové psychologie. Urèitým spojitostem s ostatními vìdními obory
se ovem ani tak nevyhneme. ivot je zkrátka moc sloitá vìc. A ponìvad s malým dítìtem se nemùeme dost dobøe domluvit a musíme
více pozorovat, více uvaovat, více si domýlet, pozvat fantazii na pomoc a kupodivu i matematiku a statistiku, máme to tedy s tím jeho ivotem jetì o trochu sloitìjí.
Jednoho dne v jednom okamiku spatøí ten malý tvoreèek svìtlo svìta.
Teï to vechno zaèíná, øekneme si! Ale chyba lávky, ono to zaèalo u
kdysi pøed devíti mìsíci a pokraèovalo dál velmi dramaticky a bouølivì 
musíme se tedy podívat i do doby pøed narozením, kam nám teprve
nedávno otevøela cestu moderní technologie. Sláva jí! A jak za chvíli
uslyíme, nìco zaèalo dokonce jetì døíve. Nechme se pøekvapit.
Od tìchto zaèátkù budeme provázet nai holèièku nebo naeho chlapeèka a na práh koly, tj. tam, kde u natrvalo vstupuje do spoleènosti
a pøijímá svou první spoleèenskou úlohu, tj. úlohu koláka. Teï zaène
chodit do práce jako chodí do práce jeho tatínek a maminka  od teïka
u bude mít kus odpovìdnosti sám èi sama za sebe. A to, co se dìje
mezi tìmito dvìma èasovými mezníky, je dìj nad jiné zajímavý, dramatický, napínavý, jakému se ádná detektivka nevyrovná. A my jsme
jeho svìdky a pozorovateli  ba co víc, my jsme úèastníky tohoto dìje
a tvoøivì do nìho zasahujeme. Nikde jinde a nikdy jindy nemáte takovouto podívanou, s takovou osobní angaovaností a s takovým osudovým dosahem. A vìøte nevìøte, je to ta nejhezèí cesta, na kterou mùete
být v ivotì pozváni. Jde jen o to, aby si jí, jak náleí, uily samy dìti
a stejnì tak aby si jí dobøe, naplno a veskrze uili jejich rodièe a babièky
9
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a dìdeèkové a ostatní tzv. jejich lidé. Vak o nich budeme dále také
dost èasto mluvit.
Budeme sledovat krok za krokem, co se s dítìtem dìje, naè mají být
jeho lidé pøipraveni, co mohou oèekávat a co objevovat, na co se mohou tìit a na co dávat pozor. Je to podivuhodný dìj  a nikdy se pøesnì
neopakuje. Budete-li mít tøeba deset dìtí, pokadé to bude trochu
jiné, ba nìkdy i hodnì jiné. I výchova má svá úskalí. Take to není
vdycky jen procházka kvetoucím sadem.
O tomto úseku ivota toho bylo u nás u hodnì napsáno, i já sám jsem
toho na dané téma u dost napsal. Nebudu tedy ètenáøe pøekvapovat
nejrùznìjími novinkami a originálními nápady. Pùjde spíe o shrnutí
tìch staronových poznatkù, které jsou vìdou i ivotní praxí víceménì
ovìøeny a které si u musí kadý sám vztáhnout na konkrétní situaci
svou a svého dítìte. Nech mi tedy laskavý ètenáø nemá za zlé, e tøeba
u porùznu nìco takového ode mne èetl, e se opakuji a e nìkteré
vìci ve stejných formulacích vyhlauji vdy znovu a znovu. Ano, jsem
si vìdom, e je to také tak trochu kázání na dané téma. Ale moc a moc
bych si pøál, aby slouilo k dobrému!
A tak dìkuji pøedevím Nakladatelství H+H, Jinoèany, e mi umonilo pouít mé texty z dvou dílù Radostí a starostí, na nich jsem spolupracoval s paní primáøkou MUDr. Marií Pokornou, a z kníky Rodièùm
na nejhezèí cestu, na ní ke spolupracovníkùm pøibyl jetì MUDr. Petr
Karger. A stejnì tak dìkuji nakladatelství Portál, nebo bez opory ve
své kníce Co, kdy a jak ve výchovì bych asi na mnohé dùleité vìci zapomnìl.
Jetì jednou milé ètenáøe pìknì zdravím  a teï u jim nakonec pøeji
opravdu astnou cestu!

Pøedznamenání aneb semínko dobrého i zlého
První tìhotenství a pak ovem narození prvního dítìte znamená v ivotì eny (velkou vìtinou samozøejmì i mue) velkou zmìnu, jakýsi
pøelom. Nic podobného se v jejím ivotì do té doby nestalo  a od této
doby bude její (i jeho) ivot probíhat v nìjakém vztahu k dítìti. Ona
i on budou procházet vývojovými fázemi, jak je nutnì pøináí postupu10

V rozhodování stát se matkami napø. v SOS dìtské vesnièce jsme nejednou jako významný motiv zachytili pøání stárnout spolu s dítìtem a doèkat se od tohoto dítìte
svých vnouèat.

Jak dále uvidíme, souití s dítìtem je ovlivòováno celou øadou èinitelù
na stranì dítìte  jeho zdravotním stavem, prospíváním èi neprospíváním, vyrovnaností vývoje, temperamentem, povahou, ba dokonce i podobou, postavou a podobnými vìcmi. Je ovem ovlivòováno i èiniteli
na stranì jeho rodinných vychovatelù, tj. jejich temperamentem a ostatními osobnostními charakteristikami, pøijetím mateøské a otcovské
role, vzájemným vztahem matky a otce a spoustou dalích faktorù.
A aby to bylo sloitìjí, jsou tu jetì èinitele situaèní  jak je rodina zajitìna ekonomicky, ale i citovì, jak matka a otec vycházejí se svými
rodièi, jaké mají pøátele, jaká mají zamìstnání, jaké záliby a jaké ivotní cíle, kolik èasu jim na co zbývá, atd. atd.
A ze vzájemné souhry vech tìchto èinitelù vyplývají pak ance i rizika,
která na rodinu bìhem jejího vývoje èekají. Z drobných, malých, ba
nicotných zátìí a nedorozumìní, jaká pøináí denní ivot, mohou klíèit nejrùznìjí problémy, které  pokud bychom si jich nebyli vìdomi
a neohlídali je  by mohly harmonický rodinný ivot i vánì ohrozit.
Na druhé stranì je tu vak i celá øada momentù, které harmonické souití s dítìtem posilují. Tìch bychom si mìli být neménì dobøe vìdomi
a plnì jich k dobrému vyuívat. Budeme o nich v dalích kapitolách
mluvit èastìji. Ono toti chování dítìte je jakýmsi kouzelným klíèkem, který perfektnì zapadá do zámku otvírajícího nae rodièovské
potìení, radost, hrdost a mnoho jiných høejivých pocitù. U dívat se
z blízka dítìti do oèí a vidìt, e ono se na nás také dívá. A co první
úsmìvy dítìte? A co a dá celým tìlíèkem najevo svou radost ze ivota
11
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jící lidský vìk  bude jim tøicet, ètyøicet, padesát, edesát, ale a mají
dìtí tøeba jetì nìkolik, s tímto prvním dítìtem vstoupilo do jejich ivotù nìco nového, originálního, dosud nepoznaného a nevyzkoueného. A v jejich ivotì to nadále setrvá a bude pùsobit jako èinitel, který
bude mít podstatný vliv na to, jak budou oni sami se svým ivotem zacházet. Na co budou myslet, co budou proívat, na co se budou tìit
a s èím si budou dìlat starosti. Spojujeme svùj ivot s ivotem tohoto
dítìte. Od této chvíle je tu spoleèná ivotní perspektiva. Ne nadarmo
se øíká, e jak nae dìti rostou a vyvíjejí se k dospìlosti, tak my (jejich rodièe)
zrajeme k ivotní moudrosti. A jsme-li u babièkami a dìdeèky, èili prarodièi, platí to o nás stejnì tak.
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a co a poznáte, e nìco dìlá po vás a e jste je nìèemu opravdu nauèili. A jednou vám øekne mami, tatí, babí..., mám tì rád/a  má mì taky
rád/a? A jednou mu dáte batùek na záda a povedete je první den do
koly. A to u budete zase trochu jinými rodièi  a tøeba si ani nevzpomenete, jakými jste byli, kdy jste je poprvé brali do náruèe.

Pøíprava
Dítky nejdraí Boí dar a klénot nejpilnìjího opatrování hodny jsou.
Nadpis I. Kapitoly Komenského Informatoria koly mateøské.
Dnení vìda nás uèí, e pokud jde o genetickou výbavu obsaenou
v tzv. genomu, se èlovìk od svých ne-lidských pøedkù v øíi ivoèiné
lií jenom nepatrnì. Ano, hroznì moc toho má s nimi spoleèného  ale
nìco pøece jen má svého, zvlátního, lidského. A o tohle zvlátní a lidské
nám pùjde v celém dalím výkladu pøedevím.
U od prvního dìlení oplodnìného vajíèka v mateøském tìle bylo
v tom drobném lidském tvoreèku, na kterého se teï s potìením díváme, pøítomno vechno lidské, vechno, èím pøíroda vybavila lidské pokolení na této zemi. Pøítomno to bylo ovem zatím jen v monostech
a v nadìji. Ale tyto monosti pak den za dnem dostávaly urèitìjí formu
a to, co bylo jen v nadìji, se den za dnem stávalo skuteèností. A tak
tomu bude i nadále po celé jeho dìtství  a kamsi na práh dospìlosti.
Kromì této obecné lidské výbavy si vak nae dìátko nese do svìta
jetì nìco navíc  nìco, co je jen jeho a co je dìlá zcela jedineènou, osobitou, neopakovatelnou lidskou bytostí. A to opìt od prvních poèátkù v mateøské dìloze a potom dál na celý ivot.
Tato osobitá, individuální, jedineèná výbava má dvì sloky. Tu jednu
tvoøí vechno to, co jsme mu my rodièe pøedali svým dìdièným vkladem, a tu
druhou vechno to, co zailo za devìt mìsícù svého vývoje v tìle matèinì.
Ten první pøíspìvek je závislý na obou rodièích, ten druhý jenom na
matce. Podívejme se nejprve na ten druhý.
Dnení vìda nás uèí, e velice záleí nejenom na tìlesné konstituci
budoucí matky a na jejím zdraví, ale také na jejím chování, na jejích
12

To, co vìdìly nae prababièky, to se dnes vìdecky potvrzuje. Ba, co
prababièky! Vìdìl to moc dobøe u Jan Amos Komenský, kdy v Informatoriu koly mateøské kladl matkám na srdce, aby nad jiné èasy pobonìji sobì poèínaly, aby nìèím plodu svému nekodily. Varuje
pøed alkoholem, pøejídáním, nevhodnými léèebnými praktikami, pøed
úrazem a pøílinou námahou. Dùraznì øíká, e potøebí matce tìhotné
hnutí mysli své na pozoru míti, aby se pøíli nelekala, nehnìvala
(mono øíci i nevztekala), netrápila starostmi a netruchlila. Dnení
vìda vechno tohle shrnuje do jednoho doporuèení, je zní: Pokud jen
mono vyvarovat se veho stresu!
Jeden rakouský profesor dìlal takovýto pokus. Tìhotná ena klidnì leí na vyetøovacím stole a lékaø sleduje chování plodu ultrazvukem. Profesor se obrátí k sestøe a jakoby
mimochodem podotkne: Sestro ten plod se vùbec nehýbá. Vlastnì konstatuje skuteèný stav  plod se právì nehýbá, proè také by se mìl poøád hýbat. Jenome matka neví,
co to znamená, a tak zneklidní, ulekne se, proívá urèitý (by tøeba mírný) stres. Plod na
to za okamik reaguje výraznými pohyby, zaène tzv. kopat. Jako by dával matce znamení, e je s ním vechno v poøádku a e se má k ivotu. A profesor jen mìøí èas, který
potøeboval nervový a endokrinní systém matky, aby svou stresovou reakci pøedal plodu.
Z toho je tedy zøejmé, e není lhostejné, kolik a jakých stresù matka bìhem svého tìhotenství proívá.

Ale jetì slovíèko o tom prvním pøíspìvku  o tom dìdièném. Zákony
dìdiènosti zaèínají pùsobit od chvíle poèetí, tj. od chvíle, kdy otcovská
spermie pøidala svých 23 chromozomù k 23 chromozomùm mateøského vajíèka  a uplatòují se pak postupnì v celém naem ivotì a do
chvíle poslední. To vak jejich pùsobení je u dávno velijak spojeno
a propojeno s nejrùznìjími vlivy z naeho prostøedí, take je v èisté
podobì vlastnì jen málokdy mùeme zachytit. Na tomto základním
dìdièném vkladu mají zásluhu oba rodièe, a to kupodivu oba stejnou.
Polovinu oné chromozomální výbavy pøedala dítìti jeho matka a polovinu jeho otec, tedy jedna zcela urèitá ena a jeden zcela urèitý mu.
Jaká vak je ta polovina vkladu, která pøila od jednoho, a jaká pøila od
13
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proitcích, na její odpovìdnosti. Matka se toti mùe chovat tak, e se
jejímu dìátku v onìch devíti mìsících tìhotenství ije jako v bavlnce.
Ale mùe také kouøit, pít alkohol, brát drogy a vùbec chovat se tak, e
zdravý vývoj plodu ohrouje. Je samozøejmé, e za nìco mùe a za
nìco nemùe. Nemùe se napø. vyhnout vem tíivým záitkùm, úzkostem èi bolestným pøekvapením  ale pøece jen, je-li si vìdoma své
odpovìdnosti, bude spíe aktivnì pracovat k tomu, aby její tìhotenství bylo dobou jistoty, radosti a pohody.
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toho druhého. Øíká se, e o tom rozhoduje náhoda. Jenome náhoda
moc neuspokojuje nás obyèejné smrtelníky, nato vìdu. A tak se mnoho dùvtipných lidí u léta letoucí snaí tuhle náhodu nahradit nìjakou zákonitostí. Budi vak øeèeno, e zatím bez valného úspìchu.
Ale aby to vechno bylo jetì tajemnìjí a sloitìjí, musíme si uvìdomit, e i matka i otec získali kadý svou jedineènou výbavu od svých
dvou rodièù a ti zase od svých, a tak dále. Take tento øetìz pøírodní
tvoøivosti se u kadého z nás táhne zpìt, a to daleko, daleko a do nedohledna.
Ptáme se tedy, co vechno je tomuto naemu dítìti dáno do vínku? Ale
ptáme se také, co je jen jeho, to osobité a neopakovatelné, co vyrùstá na tom obecnì lidském a pro nás vechny spoleèném? Jaká je a jaká
bude jeho osobnost? Co vechno se skrývá v té malinkaté hlavièce?
Myslím, e je moc dobøe, e nám pøíroda svá tajemství lehce nevydává.
Oè to bylo snazí v dobách sudièek. Ty pøily a nìco pøisoudily  a co
bylo dáno, nedalo se mìnit. Dnes vak víme, e je to pro nás rodièe
a vychovatele mnohem sloitìjí a nároènìjí. Mìnit se dá  a øíká se
tomu výchova. A my odpovìdnosti neunikneme. Budeme o tom dále
mluvit podrobnìji.
Teï se vak jetì chvíli potìíme oním novì zaèínajícím ivotem, který se bude teprve pøed námi rozvíjet. Stojíme toti nad jedním zázrakem
stvoøení. Pøijmìme jej pokornì a upøímnì jako dar. Pøijmìme jej i s vdìèností,
e smíme mít podíl na vìèném tajemství, je nám je dovoleno poodhalovat.
A ovem i s odvahou a odhodláním, nebo nám byl svìøen velký úkol a mnoho
práce je pøed námi.

A jednou pøed zaèátkem
Z toho, co jsme øekli v pøedchozí kapitolce, vyplývá, e nedobøe a nemoudøe si poèínají ti mladí lidé, kteøí z pohodlnosti nebo jsouce oslnìni mnohoslibnou kariérou vìdomì pohrdnou moností mít dìti a volí,
by pozlacenou, bezdìtnou osamìlost. Na druhé stranì nutno vysoce
ocenit ty, kdo se s plným vìdomím odpovìdnosti pro bezdìtnost rozhodnou, aby pøeruili moné pokraèování geneticky èi jinak podmínìného postiení svého potomstva. A máme tu jetì tøetí kategorii mla14

A z toho opìt nìco vyplývá! Toti to, e jetì døíve, ne toto nae dítì
spatøí svìtlo svìta, ba jetì døíve, ne bylo poèato, jsou tu urèité nae
pøedstavy a urèitá nae oèekávání, která budou jednou naplnìna èi nenaplnìna a která svým zpùsobem pøedznamenávají, jak se vùbec jednou budeme k poèetí dítìte a k tìhotenství stavìt, zdali se budeme tìit
èi netìit, jak budeme jednou své dìti pøijímat a jak se k nim budeme
chovat. Øíkáme tomu rodièovské postoje. A je to velice dùleitá vìc.
Vùbec není pravda, e kdy se dítì narodí, kadá matka je miluje nade
vechno na svìtì. Jsou i matky nemateøské a ovem i otcové neotcovtí. Ba stává se, natìstí vzácnì (ale pøece jen je to u nás asi 40 pøípadù roènì), e je dítì svými rodièi zahubeno. Jsou dìti vymodlené
a s vøelou láskou pøijímané, ale jsou také dìti nechtìné, zavrené i odvrené.
Mohli bychom si dokonce sestavit jakousi stupnici rodièovských postojù k dítìti jetì nenarozenému. A kadý z rodièù sám za sebe si mùe
øíct, kde by se na takové stupnici asi tak nacházel se svým postojem.
Ostatnì vùbec neukodí, kdy si kadý z rodièù tenhle test sám za sebe udìlá.

Nejvý jsou zøejmì rodièe, kteøí docela pøirozenì po dìtech touí, nedovedou si ivot bez nich pøedstavit, rozhodnì je chtìjí  a buï se jich
sami doèkají tak samozøejmì a pøirozenì, jak po nich touili  nebo to
tak samozøejmé není a oni musí podstoupit léèení, pomocné zákroky,
tøeba a po umìlé oplodnìní (je dnení vìda umonila a je v tìchto
pøípadech je velkým dobrodiním, i kdy samozøejmì ne bez rizika) 
nebo koneènì ani to moné není a oni pøijímají za své dítì cizí a stávají
se rodièi adoptivními, jak jsme se o tom u zmínili výe.
Pak by následovali rodièe, kteøí s dìtmi samozøejmì poèítají a tìí se
na nì, ale zrovna teï je neplánovali. Pøijímají je jako pøirozený dùsledek manelského ivota.
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dých lidí, které otázka zplození dítìte nìjak zaskoèila, toti ty, kteøí by
si dìti velice pøáli, po dìtech touí, ale z nìjakého dùvodu je sami
zplodit nemohou  a pøijímají za své cizí dítì formou adopce. Anebo do
své rodinné výchovy pøijímají dítì (a to nìkdy i se zjevným postiením
nebo se skrytou zdravotní hrozbou) formou pìstounské péèe. Tito lidé
jsou pak jakýmsi protipólem tìch prvních, kteøí dìti prostì nechtìjí.

POZVÁNÍ NA CESTU

Pak jsou tu ti, kteøí s dìtmi sice poèítají, ale teï jsou tìhotenstvím víceménì zaskoèeni, take ádnou radost nepociují. S nemilou skuteèností
se vak smíøí a nakonec dítì pøijímají s láskou jako vìtina ostatních.
Pak ale u to jde z kopce. Jsou tu ti, kdo se s tìhotenstvím tak docela
nesmíøí, uvaují o jeho ukonèení, avak nakonec je pøijmou aspoò
neutrálnì.
Pak ti, kteøí je pøijmou jako nutné zlo.
A koneènì ti, kteøí se proti takovému zlu aktivnì brání a podnikají
sami rùzné potratové praktiky nebo legálnì ádají o ukonèení tìhotenství. To je pro enu samozøejmì nesrovnatelnì bezpeènìjí ne
ony individuální neodborné pokusy, pro lidské embryo to ovem znamená definitivní konec tak jako tak.
V této oblasti byla provádìna nejrùznìjí etøení. Ukázalo se celkem
pøesvìdèivì, e pozitivní postoje, které mají mladí lidé k dítìti jetì
nenarozenému, mají tendenci promítat se pozitivnì do jejich postojù
i k dítìti narozenému a dalekosáhle a blahodárnì pak ovlivòují výchovu
dítìte i souití celé mladé rodiny. Na druhé stranì se potvrdilo, e odmítavý a nepøíznivý postoj k tìhotenství a k dítìti jetì nenarozenému
se po jeho narození sice mùe zmìnit k dobrému, ale také nemusí!
Pak ovem bude vztahy k dítìti a manelù k sobì navzájem neblaze
ovlivòovat tøeba natrvalo.
Vechny poznatky získané v tìchto etøeních jsme nakonec mohli shrnout do jednoho jednoduchého, leè velice naléhavého doporuèení naim dospívajícím a mladým dospìlým  toti, aby zapoèítali, zabudovali, vtìlili do svého oèekávání od ivota, e budou mít dìti, které chtìjí mít,
s tím, s kým je chtìjí mít, a v dobì, která je pro nì pøíhodná  jen aby se nedali
zaskoèit nechtìným tìhotenstvím. Jak to udìlat, to u je vìcí odpovìdnosti
jednoho kadého  ale u nikdy v ivotì nebudou moci øíct, e o tom
neslyeli a e jim to nìkdo nekladl na srdce.
Je tu vak jetì jedna otázka. Kde se ony rodièovské postoje (ty dobré i ty
patné) vlastnì berou, jak se k nim dopracujeme, kde je seeneme?
Odpovìï zní: Ne a kdy je dítì na pùl cesty nebo kdy je u na svìtì,
nýbr celým pøedchozím ivotem! Základ mají u v naí vlastní zkuenosti s naimi vlastními rodièi (èi lidmi na jejich místì) v naem èasném
16

Ptáme se tedy dále, jaká byla nae citová výchova, jaké vzory citového
a sexuálního chování jsme mìli kolem sebe, jaké zkuenosti jsme mìli
z prvních pøátelství a kamarádství s druhými dìtmi, jaké byly nae první
lásky a pak ty druhé a ty dalí  atd. To vechno se sèítá a vstupuje
s námi do vztahu k té nové (tøeba jetì nenarozené) lidské bytosti, která
je z nás, a pøitom samostatná a svébytná. Která je nae, a pøitom svá.
Která s námi sdílí místo a èas, nadìje a touhy, a pøitom má svou vlastní
osobní budoucnost, je daleko pøesahuje tu nai rodièovskou.
A co dál? Porod, první chvíle s dítìtem, pak první dny a týdny jsou pro
souití rodiny nesmírnì dùleité. To, jak své novorozené dìátko vidíme, slyíme, cítíme (i tento èichový smysl tu hraje svou roli), to jsou
spoutìcí mechanismy pro nìco, co tu bylo u pøedem pøipraveno a co
je obecnì lidské. Ne tedy snad jenom enské nebo jenom mateøské.
Znamená to, e otcové nejsou ze vztahu k novorozenému dítìti nijak pøedem
vylouèeni nebo omezeni. Mají k nìmu jen trochu delí a ménì pøímou
cestu ne matky, které proily tìhotenství a s dítìtem se od jeho prvních pohybù sívaly. Ty také nyní pøi kojení a opatrování svého dítìte proívají v plné míøe intimitu jednoho z nejhlubích a nejvzácnìjích vztahù v lidském ivotì.
K tomu jetì aspoò dvì poznámky
Pøednì, zkuenost nám øíká, e rodièovské postoje bývají u u mladých manelù vìtinou dobøe a zdravì vytvoøeny. Avak jistì najdeme ve své blízkosti i pøípady, kdy tomu
tak není  jsou toti lidé, kteøí nejsou pro své rodièovství jetì dost vyspìlí. Tak jako
jsou nìkteré dìti v esti letech jetì nezralé pro nástup do koly, tak jsou nìkteøí mladí
lidé jetì nezralí pro manelské souití a pro rodièovství. A máme-li být spravedliví,
musíme dodat, e tak je tomu i s generací prarodièovskou, tj. s babièkami a dìdeèky.
Také nìkteré a nìkteøí z nich nejsou pro svou novou ivotní roli v daném èase jetì dost
pøipraveni.
Za druhé, v jednom obsáhlém etøení provádìném v Praze v letech sedmdesátých se
ukázalo, e ty eny, které si tìhotenství vyslovenì nepøály (ádaly o jeho pøeruení, ale
byly komisí odmítnuty), své dìti pak buï vùbec nekojily, nebo je kojily kratí dobu
neli eny, které své tìhotenství bez protestu pøijímaly. Rozdíl byl tzv. statisticky významný, co øíká, e je krajnì nepravdìpodobné, e by to byla náhoda.
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dìtství. Je dobøe prokázáno, e lidé, kteøí mìli astné dìtství a vyrùstali
v citovì vøelém a pevném rodinném spoleèenství, mají k rodièovství
snazí a radostnìjí cestu ne ti, kdo právì astné dìtství neproili.
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Tøi pouèky z doby pøed narozením
Skrytý ivot nenarozeného dítìte. Tak zní titul kníky pana Thomase Vernyho (ije v USA, rodina vak pochází ze Slovenska), který se stal jedním ze zakladatelù tzv. prenatální psychologie èili psychologie dítìte jetì pøed narozením. On ten ivot èlovìka pøed narozením byl opravdu do
nedávna skrytý takøka dokonale, ale pak se pøece jen zaèaly nacházet
èím dál úèinnìjí metody jak sledovat a lutit, co se v mateøské dìloze
vlastnì dìje. Dnes u o tom víme aspoò tolik, e získané poznatky je
mono uvést v obecnou známost a odvodit z nich nìkolik obecných
pouèek. Vlastníma oèima onen dìj sice poøád jetì pozorovat nemùeme, ale tøeba ultrazvukem u ano  a je mnoho dalích metod, kterými
dnení badatelé dovedou za nás a pro nás nová a nová tajemství nenarozeného ivota poodhalovat. Dejme se tedy pouèit.
Ta první pouèka øíká, e je to dìj úasnì sloitý, rychlý a dramatický  a nezvratný! Co jednou zaèalo, to pokraèuje dál podle urèitých zákonitostí
a nedá se to (aspoò zatím) zarazit, vrátit zpìt a zase znovu spustit. Proto
je tak dùleité do tohoto dìje zvenèí nijak moc nezasahovat, nijak jej
neohroovat, ale naopak napomáhat mu k pøirozenému a hladkému
prùbìhu, pokud to jen za dneního stavu svých vìdomostí dovedeme.
Druhá pouèka praví, e od zaèátku se muský plod a enský vyvíjí jinak.
Zkrátka, mui a enami jsme u v lùnì mateøském, a to jak tìlesnì, tak
svými psychickými charakteristikami. A nemusíme èekat na nìjakou
pozdìjí výchovnou musko-enskou diferenciaci. U v mateøské dìloze si muský mozek z hormonální a jiné stimulaèní nabídky zákonitì
vybírá nìco jiného ne mozek enský, take i jeho pozdìjí funkce
bude ponìkud jiná. Chlapeèkové a holèièky, a budou na svìtì, si pak
stejnì tak zákonitì budou po svém vybírat kadý nìco jiného z nabídky
podnìtù, které pøicházejí z okolí. Jinak budou tyto podnìty zpracovávat, jinak si budou hrát, jinak se budou bát a jinak do svého okolí
zasahovat.
U neplatí pøedstava, e musko-enské rozdíly jsou dány pøedevím
rozdílnou výchovou chlapeèkù a holèièek. Teï víme, e to podstatné
a prvotní je to, co je v nás a co si pøináíme na svìt  take ani výchova
nestaví a nepracuje na zelené louce, nýbr vchází v souèinnost neboli
v interakci s tím, co nám bylo dáno do vínku.
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Dejme si malý pøíklad. Jaké podnìty vnímá mozek dítìte, se dá zjiovat u pøed narozením, ale po narození je to pohodlnìjí a spolehlivìjí. A tak se mezi jiným ukázalo, e mozek dítìte v dobì, kdy se jetì
nemohlo nièemu nauèit, je schopen rozliovat zvuky lidské øeèi od
zvukù ne-øeèových. Je prostì speciálnì vybaven, aby lidskou øeè vnímal. Ono si dìátko klidnì ve své postýlce spinká, semtam se protáhne, semtam zavrní  a my se nad ním skláníme a nedá nám to, abychom
na nì nemluvili velijaké ty nesmysly jako uuu òuòuòu a podobnì. Chováme se pøitom tak, jako bychom s ním rozmlouvali. Jako by
nám odpovídalo a my zase odpovídali jemu. Není to tedy ná monolog
k dítìti, nýbr dialog s dítìtem, i kdy zatím jen jednostranný. A to je
zøejmì to podstatné a rozhodující.
Ono nedává najevo, e nás vnímá (ostatnì, my to také ani v nejmením
neoèekáváme), ale jeho mozek pøesto zaznamenává a pøijímá nai øeè
jako zcela specifickou a jen lidskou stimulaci. V urèitých mozkových
strukturách následkem toho pøibývá nervových spojení. A navenek se
to projeví a nìkdy v 10 èi 11 mìsících, a bude toto dítì slabiènì vatlat a pak ve 12 mìsících mluvit první slova.
Jestlie se dítìti nedostane dost øeèových podnìtù z jeho okolí v dobì, kdy jetì mluvit
nedovede a kdy s námi svou øeèí nekomunikuje, je nebezpeèí, e se jeho vývoj øeèi bude
opoïovat. Mohli jsme si lámat hlavu, proè je tomu tak u dìtí, které zùstávají od narození v ústavech, i kdy je tam velijakých zvukù a dost a personál je pouèen, aby na dìti
co nejvíce mluvil. Jenome to zdaleka nestaèí. Ve srovnání s rodinou je té øeèi pøece jen
mnohem ménì a hlavnì ovem nemá ten komunikaèní ráz jednostranného dialogu, jako
kdy s dítìtem mluví jeho matka. Ta toti k tomu nepotøebuje ádné vedení a pouèení 
dìlá to spontánnì, bez programu, bez uèení a jen tak pro své potìení. A právì v tom je
nejvìtí úèinnost této rané interakce.
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Tøetí pouèka øíká, e dítì, ne se narodí, je na lidský svìt lépe pøipraveno,
ne jsme si mysleli. Není to onen známý prázdný papír, na který teprve
ivot sám zapisuje to, co je pro nás dùleité a co bychom si mìli pamatovat. Dnes víme, e to dùleité si ná organismus iniciativnì vyhledává a vybírá a e podnìty zvenèí pøicházejí vdy u na pùdu víceménì
pøipravenou a vnímavou  a e zase jen ve vzájemné souèinností tìchto vrozených pøedpokladù a vnìjích podnìtù vzniká to, èemu øíkáme
poznatky a zkuenosti.
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Kam oko lidské nedohlédne
Tam dnes dohlédne moderní medicínská aparatura a pøinese nám podivuhodné poznatky. Dovolíme si tedy malou odboèku, abychom si
aspoò v náznacích pøipomnìli, co vechno se s tím naím malièkým
dìlo, ne jsme se na nì mohli opravdu podívat svýma vlastníma oèima.
Vývojová dráha kadého èlovìka zaèíná, kdy po oplození se vajíèko
jakoto jednobunìèný útvar rozdìlí na dvì buòky, pak na ètyøi, osm,
estnáct atd. Mezi kadým dìlením uplyne nìkolik hodin. Ètyøi a pìt
dní putuje toto rostoucí vajíèko vejcovodem do dìlohy a trvá to dalích
pìt nebo est dní, ne se tam pevnì uhnízdí. Asi po týdnu u je to
lidský zárodek (neboli embryo) velký asi ètvrt milimetru. Staèí mu sotva
20 dní, aby na nìm byla u k poznání hlavièka. Ta pøedstavuje nyní tøi
ètvrtiny celého jeho objemu. (Pozdìji bude zaujímat polovinu délky
tìla, pøi narození ètvrtinu a v dospìlosti desetinu.) Srdce je zpoèátku
jakousi jednoduchou trubicí, která se pak postupnì stáèí a zavíjí, a si
vytvoøí dvì a pak ètyøi komory. Na konci tøetího týdne zaèíná tlouct!
A pøestane a na samém konci naeho ivota!
Ve ètvrtém týdnu je embryo velké asi 3,5 mm a bìhem druhého mìsíce
dosáhne délky 25 mm. Utváøí se oblièej, ústa, oèi, ui, konèetiny. Ruka
má tvar tlapky  prsty se pak postupnì protahují a oddìluje se palec,
který se jednou dokáe postavit proti ostatním prstùm a vytvoøí z ruky
specificky lidský pracovní nástroj. Konstrukènì je embryo takøka hotovo a pìknì se vznáí v plodové tekutinì. V devíti týdnech se u podaøí zachytit na encefalografu i èinnost jeho mozku.
Mnohé eny si vak v této dobì jetì ani neuvìdomují, e jsou tìhotné. Jetì nevnímají ani drobné spontánní pohyby svého dítìte, kterému se od tøetího mìsíce øíká plod (neboli fetus). To u hýbe horními
i dolními konèetinami, otáèí hlavièku, otvírá a zavírá ústa apod. Dál
bude rùst, zrát, vyvíjet se, budou se rozrùzòovat, èili diferencovat jeho
funkce  ale základy byly u poloeny.
Jestlie po narození je na dítìti patrná nìjaká malformace, èili nesprávnì utváøený nìjaký orgán, dá se na týden pøesnì urèit, kdy k tomu dolo. Tak napø. vývojový èas pro
malformace oèí je tøetí a sedmý týden tìhotenství, pro roztìp rtù pátý a estý, pro
roztìp patra desátý a dvanáctý týden apod.
V letech 195962 bylo hodnì dìtí v tehdejí západní Evropì postieno tìkými malformacemi následkem léku conterganu (thalidomidu), který uívaly jejich matky. Uká-
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Dvojèátka Jiøí a Ondøej Vedralovi na ultrazvuku, v 13. týdnu tìhotenství.
Ve ètvrtém mìsíci u je zøetelnì patrný vnìjí genitál, take od této
doby s velkou pravdìpodobností nám ultrazvuk u dokáe prozradit
pohlaví dítìte. V pátém mìsíci dosahuje plod pøiblinì poloviny své
porodní délky a váí asi pùl kilogramu. Rysy jeho oblièeje dostávají individuální výraz. A co je zvlátì dùleité, matky v této dobì cítí jeho
pohyby neboli kopání, co je vlastnì první navenek patrný znak individuality dítìte.
Jeden slavný anglický psycholog sledoval velmi podrobnì vývoj svých ètyø dìtí a pìti
vnukù. Dal jim poøadové oznaèení A, B, C, D atd. U dítìte B zaznamenal, e v sedmém
mìsíci tìhotenství vyrazilo své matce álek èaje (co jiného v Anglii!) z ruky a e se v tìle
matèinì vùbec projevovalo mimoøádnì aktivnì a s vervou. Byl to chlapec a ze vech
sledovaných dìtí byl pak pohybovì nejzdatnìjí, nejobratnìjí, úspìný sportovec. Prenatální aktivita pøedznamenala tedy dominantní rys jeho osobnosti na celý ivot.
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zalo se, e pokození embrya tímto lékem spadá do doby mezi tøicátým ètvrtým a padesátým dnem vývoje. Pøed tím ani potom lék takto zhoubnì nepùsobí.
Spolehlivì je prokázán kodlivý úèinek alkoholu a zøejmì ani kouøení není nekodné.
Zatím se ukázalo, e významnì sniuje porodní váhu novorozence, co ovem nese
s sebou mnohdy nebezpeèí dalích komplikací, vèetnì urèitého oslabení nervového
systému a tedy i obtíí v chování a uèení. Proto je lépe zdret se v dobì tìhotenství
vech tìchto pochybných poitkù.
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Od této doby bude matka proívat své souití s dítìtem jinak ne døíve. U to není jen dítì v pøedstavì a nadìji, teï u je to vskutku dítì
zcela reálné a ivé! Teï u matka bezpeènì ví o jeho existenci. U je
vnímá jako individuální svébytnou lidskou bytost, která má své (toti
jen své osobité) projevy, své chování, svùj charakter.
V polovinì tìhotenství má mozek dítìte takøka plný poèet svých bunìk, take dál bude pokraèovat nikoliv jejich rozmnoování, ale jejich
zrání, propojování a organizování do koneèné nesmírné sloitosti. Vývojové stadium od osmadvacátého týdne bývá oznaèováno jako prenatální èili pøedporodní. Orgány dítìte získávají nyní rychle své funkce,
které mu budou slouit dále v ivotì. Od estého mìsíce vývoje plodu
lze také u sledovat projevy dítìte i pøímo, tj. po pøedèasných porodech, nebo mnohé dìti i s velmi nízkou porodní váhou dnes nejen
pøeívají, ale i riziko jejich pokození se podstatnì sníilo.
U v letech edesátých jsem mìl pøíleitost vyetøovat pøed vstupem do koly holèièku,
její porodní váha byla v té dobì jedna z nejniích  625 g. tíhlé dìvèátko, dobøe rostlé,
s bystrým výrazem v oblièeji. Jevilo jen urèité drobné známky nezralosti nervového
systému, jeho inteligence a ostatní mentální funkce byly vak zcela normální. Od té
doby jsem takových dìtí poznal celou øadu (nedávno jedno s porodní váhou 610 g) a jen
zøídka jsem vidìl vánìjí postiení.

Zøetelné stahy plic jsou pozorovány od dvaadvacátého týdne a od
sedmadvacátého u mají ráz trvalé èinnosti. V pátém mìsíci plod zaèíná slyet a v estém mìsíci reaguje na celou øadu zvukových podnìtù,
zaznamenává tedy i matèin hlas. A protoe mateøská dìloha je v tomto
pozdním stadiu tìhotenství pro dnení technologii pomìrnì dobøe, ba
i etrnì, proniknutelná, dá se zkoumat, jak plod reaguje na nejrùznìjí
podnìty vnìjí i vnitøní, jak si pamatuje, jak se uèí a v èem a jak
pøedjímá chování, které budeme pozorovat pak po jeho narození.
V USA a v nìkterých západních zemích mùeme vidìt tìhotné eny s walkmany na bøie,
jimi se dítìti vysílá hudba a lidská øeè. Dìje se tak v nadìji, e se vývoj mozku dítìte
uspíí a ono pak bude klidnìjí, hodnìjí a ovem pøedevím inteligentnìjí ne ostatní.
A provádìjí se nejrùznìjí jiné stimulaèní praktiky, jimi má být stvoøeno jakési, jak se
dnes øíká, superbaby. Reklama si dává samozøejmì záleet, aby takovéto postupy
vìdecky zdùvodnila  zatím vak se nìjaký blahodárný efekt nepodaøilo prokázat.
Pøedstava, e èím víc, tím líp, v tomto pøípadì zøejmì neplatí  ba mùe být i zavádìjící,
nebo proti pøetíení podnìty se organismus brání a není vylouèeno, e se nìkdy neubrání a e mùe dojít k pokození nebo oslabení. e veho moc kodí, je nepochybnì
spolehlivìjí vodítko pro souití matky s dítìtem i v tìhotenství.
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Narození
Nadále budeme poèítat lidský vìk ode dne narození a nadále bude
tento den zaznamenáván v naem osobním kalendáøi jako ten první,
základní a nejdùleitìjí  a budeme si jej zajisté i nadále kadoroènì
jak náleí pøipomínat. Ostatnì i my, rodièe, tohoto dne získáváme novou spoleèenskou hodnost. Poèítá s tím zákon a musí s tím poèítat
i nai rodièe (kteøí se tohoto dne bez vlastní zásluhy stávají prarodièi)
a vichni ostatní pøíbuzní, ale i nai pøátelé a známí, nai zamìstnavatelé i podøízení (pokud nìjaké máme), zkrátka celé nae spoleèenské
okolí.
Pøechod do zjevného ivota
Jenome v ivotì dítìte samotného podle toho, co dnes víme, porod
sám u není takový radikální pøedìl, za jaký byl døíve pokládán. U to
není pøechod z nebytí do bytí, nýbr jen pøechod z bytí do té doby
skrytého do bytí od té doby zjevného. Dítì pøece ilo ji dávno pøed
tím, u vnímalo, u se aktivnì projevovalo, u se dokonce i uèilo a jistì
nìco proívalo  teï v tom bude pokraèovat, ovem za podstatnì zmìnìných podmínek. Samo tímto pøechodem najednou ani nezmoudøí
ani se nestane hloupìjím, ale najednou se octne v docela jiném prostøedí, kterému se bude muset nìjakou dobu pøizpùsobovat, aby mohlo dál naplno rozvíjet vechno to, co si na svìt pøineslo z chránìného
prostøedí mateøské dìlohy.
Pøechod je to dramatický, nároèný, pro matku bolestný, pro dítì rizikový,
i kdy dnes dík vìdì lékaøské u daleko ménì nebezpeèný ne døíve.
Nepøísluí nám v této kníce zabývat se medicínskými komplikacemi
a nebezpeèími porodu. (Na to jsou jiné publikace, v nich nastávající
rodièe najdou pouèení.) My jen mùeme pøipomenout, e jako tìhotenství není ádná nemoc ani chorobný proces, nýbr pøirozený dìj
v tìle matky, tak i porod sám je pøirozená koneèná fáze tohoto pøirozeného dìje a ádná operace nebo jiný léèebný zákrok (pokud ovem nedolo k nìjaké závanìjí komplikaci). Medicína jenom hlídá, aby ony
pøirozené dìje probíhaly, tak jak mají, aby se nìkde nezadrhly, aby nepøivodily jiná zdravotní rizika atd.
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Nové porodní praktiky
U od poèátku minulého století se zaèaly objevovat metody, které si
kladly za cíl napomáhat dobrému prùbìhu porodu a zmíròovat matèiny
bolesti. V posledních desetiletích se nabídka takových pøístupù jetì
podstatnì rozhojnila, a to jednak díky vìdeckým pokrokùm, jednak
ale i díky etologickým studiím tzv. pøírodních národù a jejich porodnických praktik. Jak se toti ukázalo, nìco z toho, co tzv. moderní civilizace sebevìdomì odvrhla, mùe být právì dnení moderní spoleènosti velice k uitku. Nastávající matky mají tedy vìtí monost
výbìru  a bylo by jen dobøe, aby tìchto moností podle svého odpovìdného uváení také odpovìdnì vyuívaly.
Asi nejvíce rozíøenou novinkou tohoto dávného pùvodu je pøítomnost a urèitá aktivní podpùrná úèast otce pøi porodu. Z psychologického
hlediska je to novinka rozhodnì vítaná. Má hned dvojí význam. Pøednì,
blízkost milované osoby poskytuje matce v její tìké chvíli uspokojení jedné ze základních duevních potøeb (uslyíme o nich více v dalích kapitolách), tj. potøeby ivotní jistoty. Za druhé pak, spoleèné sdílení tak dùleité události v ivotì manelù, jakou je narození jejich
spoleèného dítìte, prohlubuje intimitu vzájemných vztahù a následkem toho posiluje rodinnou soudrnost. Na druhé stranì vak i tady
(jako ostatnì vude v podobných citovì nároèných situacích) platí psychologická pouèka, e to dobré se vskutku dobøe uplatní jen tehdy, kdy
s tím oba úèastníci vnitønì souhlasí a kdy jednomu i druhému to pøináí vnitøní uspokojení. Mìla by to být radost  a ne obì! A nikdo by nemìl
být do nìèeho takového nucen. Ne tedy, aby napøíklad matka musela
obìtovat svou pøedstavu enské intimity, enské identity a enského hrdinství  a ne aby otec napøíklad musel pøekonávat svou nejistotu
a úzkost a byl matce v tak nároèné situaci nikoliv oporou, nýbr pøítìí.

Dítì a lidský svìt
Koneènì jsme si své novorozené dìátko pøivezli z porodnice domù.
Na první pohled vypadá jako nìco stranì slabouèkého, køehkého
a bezmocného. Pravda, byl by to bezmocný tvoreèek, kdyby byl sám!
Jenome on se rodí do lidské spoleènosti, take není a nebude sám.
Tento sotva narozený èlovìk je toti pozoruhodnì, ba takøka dokonale vybaven pro ivot v lidském svìtì.
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