
MILÍ RODIČE A KOLEGOVÉ… 

        Současná situace je náročná nejen pro nás dospělé, ale i pro děti. I ony se musejí 

adaptovat na spoustu omezení, nepříjemností a nejistot. Nadšení, kterým možná některé z 

nich zprvu reagovaly na uzavření škol, se rychle vytrácí. Okolní realita a nervozita jsou tíživé. 

Ze dne na den se děti musely adaptovat nejen na to, že se nemohou vídat se svými kamarády, 

ale i na nošení roušek, život v úplné či téměř úplné karanténě. U mnohých z nich se objevují 

úzkosti a strachy.  

Někdy je to mylně vnímáno a interpretováno jako zlobení… Zkusme v tyto náročné dny si 

udělat na své děti čas, mluvit s dětmi a vysvětlovat, být jim ještě větší oporou než kdy jindy… 

Dávám přehlednou infografiku jak rozlišit právě obavy a strach od zlobení… a jak optimálně 

reagovat… 

 

                     



Ze zkušeností posledních dní vím, jak se učíme všichni doma společně fungovat, jak je to 

mnohdy náročné, celý režim dne je teď jiný, než jak jsme zvyklí. Proto doporučuji mít 

nastavený režim dne-společně si sednout, dát hlavy dohromady a udělat si plán… k tomu 

vám přikládám šablonu na plán denní, týdenní i měsíční, do kterého si můžou děti zapisovat 

vše potřebné… a klidně si mohou udělat své vlastní  

Toto je ukázka, přiložím ve formátu pdf 

 

 

 

Jak zvládat izolaci? Nelžete dětem, všechno beztak vycítí. 
A nepopírejte vlastní krizi 
 

Vkládám část inspirativního rozhovoru k aktuální situaci, na konci odkaz na celý rozhovor … 

I jindy bezproblémové vztahy a rodiny si v době pandemie a karanténních opatření 

mohou projít krizí. A ne jednou. Jak s dětmi a dospívajícími mluvit o koronaviru, jak zvládat 

práci z domu i druhou šichtu v podobě vzdělávání dětí, proč je důležité nepotlačovat vlastní 

emoce… 

Všichni teď budeme trochu iracionální, trochu víc emocionální. Nekomplikujme si to 

děláním zásadních rozhodnutí, řešme praktické věci každodenního rázu. A raději formulujme 

potřeby než výčitky. Jakákoliv pravidla a rutiny mohou být v tomto období velmi prospěšné… 



 

A jak se v současných omezeních cítí děti? 

U dětí záleží nejen na jejich věku a dispozicích, ale samozřejmě i na tom, co se kolem 

nich děje a jak tomu rozumějí. Pozor, to v žádném případě není nabádání k tomu, abyste před 

dětmi předstírali, že jste naprosto klidní, když z vás stres a nejistota obrazně řečeno stříkají. 

To není ochrana dítěte, ale naopak jeho znejistění. Mnohem smysluplnější je v takové chvíli 

říct: „Asi vidíš, že nejsem úplně v klidu, potřebuju si vše nejdřív promyslet, vzpamatovat se 

a pak o tom můžeme spolu mluvit. Všechno, co budu vědět, ti vysvětlím, když budeš chtít, teď 

potřebuju chvilku pro sebe.“ 

A jak se to mění v průběhu dní? Bývá krize větší na začátku, než se zajede rutina?  

Nebo po týdnu, když už My psychologové se snažíme obecnému linkování průběhu čehokoliv 

vyhýbat. Ne že by nešlo předvídat vůbec nic, ale těch trajektorií určitě bude více a budou 

záviset na mnoha okolnostech. Krize může nastat kdykoliv, případně i opakovaně.  

Vnímám však jako důležité nebrat krizi a její nástup jako selhání sebe nebo dalších 

členů rodiny, ale jako do jisté míry prakticky nevyhnutelnou součást aktuálního dění a jako 

signál, že systém se obrazně řečeno přehřál a je potřeba zavést krizová opatření. Například si 

dopřát chvíli čas pro sebe, vypnout mozek u filmu či u kafe, zavolat přátelům nebo si říct 

o pomoc odborníkovi. Pozoruji mimochodem, že mnoho kolegů se snaží přesouvat své služby 

na internet a někteří z nich nabízejí i část svých online služeb právě pro případy krize i zdarma. 

 

 
Máte rady, jak si teď pomoct? 

Co se psychiky týče, je klíčové, jaké zvládací mechanismy stresu máme, jak je umíme 
zapojovat a jak jsou funkční. Takže spíše než vykreslovat si scénáře toho, jak obrovsky 
negativní dopad bude tento stres na naši psychiku a naše celkové zdraví mít, je dobré aktivně 
rozvíjet zvládací strategie stresu. To znamená mít pravidelný režim, dělat si denní či týdenní 
plány, ovlivňovat to, co ovlivnit mohu. Třeba co budeme dnes dělat, co jíst, jak bude vypadat 
náš byt, jak se k sobě budeme chovat. Dále pečovat o sebe, tedy dopřát si něco příjemného, 
udělat si radost, dělat různé obdoby toho, co mi proti stresu pomáhá obvykle – když nejde jít 
běhat, zkusit doma skákat přes švihadlo... Při záchvatu paniky nezůstat ztuhle sedět, ale hýbat 
se, i kdyby jen po bytě, najít si nějakou jednoduchou manuální činnost a podobně. 
Mám ale trochu potřebu varovat před urputnou snahou o pozitivní myšlení. Ta někdy bývá 
jen potlačením negativních emocí a jakýmsi rozdvojením prožívání a chování. Mám-li strach 
a úzkost, je nutné je aktivně řešit, ne se tvářit, že nejsou. Kromě obvyklých strategií bych asi 

doporučila pro jednotlivce i rodiny strach a úzkosti reflektovat, ale zároveň i strukturovat. 

Jak? 
     Dát si čas na sdílení obav, vzájemnou útěchu – ta vzájemnost tedy samozřejmě platí mezi 
dospělými, dítě by rodiče utěšovat nemělo –, vyhodnocení situace, naplánování nejbližších 
dní a odložit další hloubání nad tímto strachem až do dalšího naplánovaného času či do získání 



nových informací. Budou-li se úzkostné myšlenky přeci jen vtírat, zkuste si jich jen všimnout 
a zeptat se sami sebe: Máme od minula nové informace, které by mohly změnit či posunout 
mé vnímání situace? Pokud ne, je zjevné, že teď nic nového nevyhloubáte. Takže tak, jak 
úzkost přišla, tak ji zas nechte odejít, s pozdravem a vysvětlením, že se jí budete věnovat, až 
budete mít nové informace. 

 

Jak o pandemii mluvit s dětmi? Jak jim vysvětlit, že teď omezíme chození ven, 
že se musí držet dál od lidí? 

 
         První a nejdůležitější pravidlo je nelhat. Nemusíme přehlcovat podrobnostmi, ale 
zatajovat dětem cokoliv považuji za krajně kontraproduktivní. Děti, a to i ty nejmenší, vnímají, 
co se kolem nich děje. Vnímají, že jsou věci jinak, že jsou rodiče nervóznější. Vnímají i zprávy 
z médií. Samozřejmě, že třeba tříleté dítě nerozumí všemu, co zazní na tiskové konferenci, ale 
něco pochytí, například atmosféru, vaše reakce, nebo mu může utkvět nějaké slovo, které ho 
vyděsí. Zejména předškoláci a mladší školáci mají někdy tendence k obrovským strachům 
vznikajícím z nedorozumění, nedostatku zkušeností a informací. 

         Například prosté sdělení, že na něco bude dohlížet policie nebo že v nějaké situaci bude 
vypomáhat armáda, může být pro malé dítě asociováno s představami vězení, a třeba 
uvěznění rodičů, nebo války. Je důležité dětem vysvětlit, že je epidemie nemoci, o které toho 
zatím moc nevíme. Víme ale, že se jí říká koronavirus a že je to nemoc, která tady u nás nikdy 
dříve nebyla. To jméno nemoci mi přijde dobré dodat, aby si dítě do budoucna nespojilo 
každou nemoc s obdobným rizikem a neočekávalo obdobná opatření. 

A je vhodné konkrétně mluvit o možných rizicích nakažení koronavirem? 

       Přiznala bych jim, že z toho mála, co víme, nemoc u některých lidí proběhne velmi lehce, 
jako když jsou trochu nachlazení, pro jiné lidi ale může být velmi nebezpečná. Proto je 
potřeba zabránit bacilům – nebo virům, míru podrobnosti je třeba volit s ohledem na věk 
dítěte – šířit se mezi lidmi. Proto nesmíme do škol, restaurací nebo kina, proto musíme 
poslouchat tak často rádio, televizi nebo číst zprávy na internetu, abychom věděli, co smíme 
a nesmíme a jak se máme správně chovat. Nemůžeme teď o takových věcech rozhodovat 
sami každý po svém, protože by se každý rozhodl jinak, a musíme proto poslechnout ty, kteří 
v takových chvílích mají zodpovědnost rozhodovat za nás všechny. Možná na to, co nám 
řeknou, někdy budeme brblat, ale je to vlastně velmi podobné situacím, které dítě zná samo, 
když brblá na něco, o čem rozhodne rodič.  

Také teď musíme poslechnout, i když se nám to nelíbí, ale někdy si tím brbláním musíme 
trochu ulevit.  
Tohle bych považovala za vhodné dítěti říct. Přiznat, že nevíme, jak dlouho budou opatření 
trvat ani jak se budou vyvíjet, ale domluvit se s ním, že ho budeme pravidelně informovat 



o změnách. Ta frekvence a podrobnost informování samozřejmě závisí na věku dítěte 
a selském rozumu dospělého. 

Zatím není plná karanténa, pokud člověk nemá diagnózu, ale omezený pohyb. 

I to je ale velká změna. Na co je s ohledem na děti třeba myslet? Na 

biorytmy? Každodenní cíl? 

           Je podstatné mít jasně dané, kdy se vstává, kdy se chodí spát, obědy, svačiny... Držet 

režim, co to jde. Může být třeba drobně posunutý oproti běžnému normálu, ale je nutné, aby 

nějaký byl. Rutina je pro děti důležitá a slouží i k zachování příčetnosti dospělých, aby i v 

tomto režimu platilo, že děti někdy chodí spát a rodiče jsou někdy bez nich. 

Jako podstatné vnímám i to, aby měl každý z členů domácnosti svůj kout, kam si může zalézt 

a kde mu dají všichni pokoj.  

         Ostatní členové domácnosti se to budou učit respektovat. Je potřeba počítat s tím, že 

tohle začne fungovat až za několik dnů po zavedení, proto s tím začít co nejdříve. Vysvětlit 

dětem, že každý je někdy nevrlý, unavený, smutný, potřebuje čas pro sebe, klid, a proto na 

sebe budeme vzájemně brát ohledy. Tohle je mimochodem strašně důležitá dovednost, na 

kterou se ve výchově dětí někdy zapomíná. A že než abychom na sebe vrčeli a byli zlí, tak si 

radši ten klid dopřejeme, protože víme, že to v té chvíli neznamená, že nás ten druhý nemá 

rád a už se nám nebude věnovat, ale že to jen znamená, že teď potřebuje pauzu. Totéž platí 

i pro domácí zvířata, i ta potřebují svůj klid. 

Jak děti doma zabavit? Jak řešit jejich přebytek energie, když ji třeba 
nemohou pořádně vyběhat venku, na hřišti? 

      U dětí od předškolního věku dál bych se inspirovala různými táborovými zkušenostmi: 
rozcvička, táborová hra, ale i pomoc v kuchyni, úklid, společné hry, osobní volno – to hlavně 
pro rodiče! Obecně bych řekla, že je teď nejvhodnější čas učit děti zapojit se do chodu 
domácnosti. V začátcích ta pomoc bude spíš zdržováním, ale berte to jako výuku. Jak se chystá 
jídlo, jak se rozmýšlí nákupy, jak se uklízí…  

Dá se u toho i vysvětlovat, proč co děláme. Dle znalostí a dovedností se dá u toho i vzdělávat 
v přírodovědě, v přírodních zákonech či třeba společně prozkoumávat mezinárodní kuchyni. 
Je-li to možné, vyčlenila bych v bytě nějaké místo na cvičení a pohyb. 
U předškoláků i školáků bych zvážila i třeba možnost nějakého dlouhodobého projektu, 
táborové hry. Buď společně něco postavíme, nebo můžeme začít něco pěstovat a pozorovat, 
jak to roste, nebo něco péct, šít. Nebo děti i přivést k nějakému nápadu pomoci druhým. Třeba 
ne teď hned, ale do budoucna. 

 



Co mobily, tablety, počítače? Lze je lépe využít v náš prospěch, a nejen 
pouštět celý den hry a pohádky? 
        Máme obrovskou výhodu, že toto vše se nám děje v době, kdy máme internet a mobilní 
telefony. Vaše děti nejsou jediné, které jsou doma. Nejen že si mohou přes různé 
komunikační programy telefonovat a psát se svými kamarády, ale myslím, že je ideální čas 
jim třeba pomoci najít i kamarády nové. Třeba má vaše dítě koníčka, pro kterého nemá 
většina jeho spolužáků pochopení, bude teď spousta času na to pomoci mu najít kamaráda 
s podobným zájmem. A nemusí být jenom z naší republiky. V karanténě jsou i děti ve 
Španělsku, Itálii, Francii, Velké Británii. Skvělá příležitost učit se cizí jazyk. 
Můžete se zkusit seznámit přes internet jako celá rodina, včetně třeba těch nejmenších, kteří 
ještě nechodí do školy. Někomu se to třeba neosvědčí, věřím ale, že jinde mohou podobná 
přátelství i vytrvat. 

Zkrátka: osamělí jsme teď všichni, pojďme z toho udělat výhodu? 
           Na místě je také připomenout, že v sociální izolaci se nachází spousta lidí i běžně, nejen 
teď při pandemii. Nejsou to jen senioři, ale i děti. Například děti s onkologickým či chronickým 
onemocněním, děti s nejrůznějšími typy handicapů. A třeba pro děti s poruchami autistického 
spektra mohou být různé typy online komunikace prvními důležitými kroky k rozvoji sociálních 
dovedností. Zároveň spousta těchto dětí po sociálních vztazích touží a má v přátelstvích co 
nabídnout, i když se to u některých z nich nemusí na první pohled zdát.  

      Snažím se tím říct, že abychom se doma všichni nezbláznili, musíme komunikovat. A že je 
to možná i šance uvědomit si, že tu naši dočasnou izolaci můžeme využít třeba i k tomu, 
abychom z dlouhodobé sociální izolace pomohli někomu jinému. Ne ve smyslu, že se obětujete 
a půjdete za své možnosti. Není samozřejmě nutné, abychom všichni začali zuřivě pomáhat 
a urozdávali se k smrti. Vnímání a respektování vlastních potřeb a limitů je nezbytnou nutností 
zejména v krizových situacích a musíme k tomu vést i děti. Je naprosto na místě, aby se i ony 
učily poznat, kdy už nechtějí v nějaké komunikaci pokračovat nebo kdy potřebují zase čas pro 
sebe či jen s vámi, a aby to uměly vhodně komunikovat. 
Možná vám ale hledání nápadů na trávení doby izolace otevře možnosti, které by vás dříve 
nenapadlo hledat, ale které nakonec vám a vašim dětem budou vyhovovat. Jednou z mála 
výhod současné situace je, že se potřebujeme navzájem, což je třeba právě pro děti 
s handicapem či dlouhodobým onemocněním poměrně unikátní situace. 

Celý text: 

https://www.universitas.cz/osobnosti/4838-jak-zvladat-izolaci-nelzete-detem-vsechno-vyciti-

a-nepopirejte-vlastni-

krizi?fbclid=IwAR0k_HqNWYbXV7RUr0cAwczPKANwb6mYPjgFzcutCfD2plnGuvVXiuh
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