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Úvod _________________________________                                     
Zvoní telefon, na druhém konci se 
ozývá bodrý ženský hlas: „Dobrý den, 
chtěla bych se k vám objednat se 
synem. Dostali jsme na vás kontakt od 
naší paní doktorky…“  
Tímto způsobem se seznámíme 
s většinou rodin, s nimiž začneme 
spolupracovat. Někdy rodiče 
samozřejmě napíší e-mail.  
Nejdřív mě zajímá, co rodiče a tedy i 
dítko potřebují, co očekávají − 
abychom se dohodli, jestli nás může 

čekat společná cesta (pokud děti 
potřebují individuální vzdělávací plán, 
nezbytným spoluputovníkem je 
pedagogicko-psychologická poradna; 
když mají děti potíže s řečí, výslovností, 
komunikací, není možné obejít se bez 
spolupráce s logopedií a tak).  
Na psychologii se zpravidla nechodí 
jen tak, rodiče přivádějí nějaké potíže 
nebo starosti, které se týkají jejich 
dítěte.  

 
 
Máme problémy_________________ 
A když se objeví potíže, potřebujeme je 
řešit, ideálně ihned. No, a to je první 
překážka. Objednací lhůty na vyšetření 
(a bez něj nepokračuji k další 
spolupráci, zkušenosti mě náležitě 
poučily) jsou zapeklité, několik měsíců.   
 

 
 
Co s tím? Na dálku, přes e-mail nebo 
telefon situaci nevyřešíme, osobní 
kontakt je nezbytný. Uvažovala jsem 
tedy nad tím, jak rodičům nabídnout 
nápady, tipy, možnosti, aby si zatím 
dokázali poradit sami, mohli vyzkoušet 

různé možnosti, krátce řečeno, aby 
sami mohli konat, nejen pasivně čekat 
několik měsíců. To by udolalo každého, 
tomu rozumím.  
Rodiče se na mě obracejí, když sami 
nebo lidé z jejich okolí (pedagog, lékař, 
známý) mají pocit, že jejich dítě má 
nějaký „problém“ – zpravidla to bývá 
jiný vývoj, než bychom čekali; potíže 
s chováním; emoční obtíže, jako je 
nadměrný strach, úzkost, vztek, pláč; 
trpí psychickou poruchou. Anebo 
prostě mají pocit, že by bylo dobré, 
kdyby výchovný přístup probrali 
s někým, kdo intenzivně pracuje 
s dětmi.  
Kdybyste chtěli vědět víc o tom, s čím 
děti a rodiny za mnou přicházejí, 
podívejte se na stránky blogu.  

 
Co rodiče trápí?  
Takže se objevil problém a rodiče jej potřebují a chtějí vyřešit. Drtivá většina rodičů si 
posteskne, že netuší, podle čeho by sami mohli poznat víc. Nejčastěji samozřejmě 
hledají další podněty na internetu, ale tam nacházejí mnoho informací, které nejsou 
vzájemně propojené, a rodiče nevědí, podle čeho mají poznat, jestli se skutečně 
vztahují k jejich dítěti, tedy k jeho obtížím.  
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Pak se bohužel stává, že několik měsíců čekají, než budou moci s dítkem přijít na 
konzultaci si vyšetření, a celou dobu se trápí, jak to vlastně je. Anebo sami sebe 
přesvědčí, že jejich dítko trpí nějakou poruchou, a pak se trápí.  
V této fázi se i nezřídka nabourá výchova, protože se rodiče bojí, aby dítěti 
nadměrnými požadavky nebo přehnanou přísností neublížili, takže mu raději 
vycházejí vstříc a řídí se podle něj, což děti rády a hojně využijí a pak se všechno 
zamotává ještě víc.  
 
Proto vznikl pomocník Jak na motýly.  
 
Kdo vám ho nabízí?  
Jsem klinická psycholožka, působím 
v soukromé praxi. Zabývám se 
diagnostickou, terapeutickou i 
poradenskou spoluprací s rodinami. 
Společně s vámi a vašimi dětmi 
hledám cesty, jak dětem pomoci, aby 
se jim doma, ve škole, mezi kamarády 
a v životě vůbec dařilo co nejlépe.  
Umím se efektivně dostat k podstatě 
problémů s chováním, s prožíváním a 
projevováním emocí, umím najít silné i 
slabší stránky dětí; také silné a křehčí 
stránky rodinného systému. Mám 
pozorovací talent, dokážu si propojit 
informace z různých zdrojů a pohotově 
z nich vyvozovat další úvahy i nápady 
a pracovat s nimi.  
Respektuji a uznávám vás rodiče jako 
nejbližší lidi, kteří o dítěti nejvíce vědí, 
mají ho nejradši. Současně respektuji, 
že jste odpovědní za výchovu dítěte, 
takže vám nebudu nutit žádná 
přesvědčení ani postupy.  
Na základě společné práce s rodinou a 
individuální práce s dítětem vám 
nabídnu zpětnou vazbu a možnosti, jak 
se v nejbližší době dále zařídit, co zkusit 

udělat trochu jinak, co více podpořit, 
co naopak ponechat, jak je teď.  
 

 
 
Netvrdím, že vždy všechno vyřešíme 
rychle nebo na prvním setkání, protože 
některé věci už ze své podstaty 
potřebují víc času, ale přistupuji 
k potížím a problémům přímo a 
efektivně. Když něco nelze řešit rychle, 
rozhodně vám můžu nabídnout, co 
udělat hned teď, abychom se 
společně posunuli o kousek dál.  
 
Můj příběh si přečtete na blogu. 
 

 
Co vám nabídne průvodce Jak na motýly?  
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Co to je?   
Průvodce, který nabízí rodičům 
možnost, jak o potížích dítěte přemýšlet 
v kontextu více souvislostí, pak také 
vlídně, s nadhledem a v neposlední 
řadě s vidinou, že potíže tu nejsou 
napořád, ale že mohou odletět (jako 
motýli) nebo se vznést ze země a 
aspoň trošku létat, pokud odletět 
nemohou.  
 

 
 
Potíže, starosti, problémy tedy 
pojímáme jako motýly, kteří si hledají 

svou květinu, nehezky odborně řečeno 
svou diagnostickou oblast.  
Diagnostický jazyk je studený, tvrdý, 
škatulkující, proto bych ho chtěla pro 
rodiče převádět  
A hlavně bych ráda inspirovala rodiče, 
aby se naučili o potížích svých dětí 
uvažovat v širším kontextu, propojit si je 
i s dalšími okolnostmi. Přála bych si, aby 
nemuseli zůstávat v zajetí názorů 
druhých, aby si uměli udělat vlastní.  
Mimo jiné se stává, že i lidé, kteří by 
měli být odborníci, se upnou na nějaký 
projev, chování, příznak, a na něm 
postaví celkové hodnocení (setkávám 
se s mnoha rodiči, kteří u dětského 
specialisty uvedli, že dítě řadí hračky do 
řady, a už se objevilo téma autismu).  
 
Chci rodičům nabídnout širší 
perspektivu, možnost pohlédnout na 
situaci z nadhledu.  

 
 
Motýly s květinami používám jako názorný, obyčejný a také odlehčený způsob, jak se 
do toho pustit. Vždyť i o vážných věcech můžeme uvažovat s lehkostí.  
A hlavně potřebujeme být praktičtí.  
 
Dobře, ale možná by bylo na místě vysvětlit, jak to vidím s těmi motýly.  
Proč zrovna motýli?  
 
Zrod motýlů  
Všichni víme, že motýli se nerodí jako motýli, ale procházejí čtyřmi fázemi zrodu:  
1. nejdřív vznikne vajíčko,  
2. pak se ke slovu hlásí larva,  
3. následuje kukla,  
4. rodí se motýl.  
 
Zrod myšlenek  
Když převedeme fáze na naše uvažování, pak:  
1. Začínáme dávat do slov, co se děje − rodí se vajíčko.  
2. Myšlenky postupně přibývají, ale zatím se netříbí.  
3. Myšlenky se začínají mezi sebou propojovat a spojovat, vzniká konkrétnější tvar.  
4. A máme to, motýl může vzlétnout.  
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Pozor na druhou fázi  
Larvy − představme si je jako housenky 
se třemi páry článkovitých nožek a 
různým počtem panožek, pak ještě 
mají zadeček, který tvoří deset článků − 
mají jakási kusadélka, láká je určitý 
druh rostlin nebo konkrétní rostlinná 
čeleď.  
Housenky dokážou někdy napáchat 
pořádné škody, třeba housenky 
běláska oždibují kulturní rostliny, 
housenkám obaleče jablečného a 

švestkového jde na vrub červivění 
ovoce, housenky molů obilného a 
zavíječů dokážou zlikvidovat jídlo, 
housenky mola šatního zase oblečení. 
Fáze housenek tedy nemusí být nic 
moc – ani při naší taktice.  
Když kouknete nahoru, vidíte, že 
uvažování ve fázi housenky/larvy 
znamená mnoho úvah a zatím nic 
dalšího.  

 
Jak se učí?  
No, učí se déle. Motýli se opravdu 
potřebují déle učit, často se vracejí na 
tentýž květ, než zjistí, že taková 
strategie už nefunguje.  
Ale nakonec to zvládnou. Takto nám 
mimo jiné sdělují, že není třeba brát 
věci příliš vážně.  

Na druhou stranu když se naruší oblast, 
kde žijí, motýli jako jedni z prvních mění 
své působiště, stěhují se.  
 

 
Kde a kolik?  
Kolik je vlastně druhů motýlů? Je 
známo kolem 180 000 druhů a nové 
přibývají. Nutno podotknout, že motýli 
jsou velmi přizpůsobiví a dokázali osídlit 
všechny světadíly. Jen Antarktidu 
oblétávají z dálky.  
Motýly můžeme rozdělit na denní a 
noční. Není to vědecké, ale praktické: 
z logiky věci jsou noční motýli činorodí 
v noci. Někteří noční makají i ve dne, 

ale denní motýli nikdy nesviští v noci. I 
s myšlením to bývá podobné – když 
s něčím nemůžeme hnout, v noci 
neusneme, pořád makáme, někdy pak 
i dál ve dne.  
U nás a na Slovensku žije kolem 2 700 
druhů, z toho je necelých 170 druhů 
denních. Aha, vidíte? Naprostá většina 
motýlů je nočních.  

 
Co motýli symbolizují?   
Se symbolem motýla je psychologie 
vlastně provázaná odnepaměti. Jak 
to? Označení „psyché“ 
pojmenovávalo řeckou bohyni − jméno 
znamenalo „duše“. Z tohoto jména 
vznikl základ psychologie, nauky o duši.  
Psyché ale také bylo slovo, které 
v řečtině znamenalo motýl. Proto nás 
nepřekvapí, že se Psyché nezřídka 

označovala motýlem. Postupně se 
motýl začal stávat symbolem duše.  
Motýl symbolizuje změnu a proměnu. 
Někteří motýli žijí pouhopouhé tři 
měsíce, ti dlouhověcí deset měsíců. A 
koukněme, co za svůj krátký život 
stihnou. Ani my nechceme v úvahách 
nad toutéž věcí prodlévat 
donekonečna.  
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Motýli bezesporu mají z výšky nadhled. 
Umožňují jim je křídla, která jsou 
protkaná vzdušnicemi a chrání je 

šupinky shora i zespoda. Připomínají 
tašky na střeše. Odráží se od nich 
světlo, proto se křídla tak lesknou. 

 

 
 
Prima. Máme důvod, úvod a motýly.  
Můžeme se tedy pustit do práce.  
 
Pomoc! Moje dítě má problém!  
Nabízím vám přehled nejčastějších potíží, s nimiž se na mě rodiče obracejí. Jen ještě 
považuji za důležité dodat, že žádný e-book nenahradí důkladné psychologické 
vyšetření, to je nezaměnitelný proces (opravdu je to proces, žádná půlhodinová 
konzultace). Získáte ale představu o tom, co se může týkat vašeho dítěte, co naopak 
ne.  
Vždycky pojmenujeme motýla a k němu kytky, které by se mu mohly hodit. Zkuste 
posoudit, co vám bude dávat největší smysl:  
 
Motýl: Řadí věci do řady  
„Jarek má rád auta, všude je nosí s sebou, řadí si je. Ani s nimi nejezdí, pořád je řadí. 
Když jsem to řekla paní doktorce, dala mi dotazník na autismus. Bojím se, co mu je.“  
 
Klíčová otázka pro rodiče zní, proč řadí 
auta. Ne vždy ale na ni dokážeme 
ihned najít odpověď. Můžeme však 
pozorovat, co dítě dál dělá, jak se 
chová.  

Má zájem o kontakt s vámi? Nosí vám 
ukazovat hračky? Baví ho, že spolu 
něco děláte? Snaží se vás zapojit? 
Pokud ano, tak bych spíše uvažovala 
jiným směrem.  

 
Květina: Úzkost 
Řazení aut totiž často používají děti, které jsou úzkostné, mají ze světa strach, moc se 
v něm nevyznají, tak si najdou něco, co funguje podle nich, co mají pod kontrolou, 
čemu rozumějí.  
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Květina: Vývojová dysfázie  
Podobný důvod mají děti s opožděným vývojem řeči nebo tzv. receptivní vývojovou 
dysfázií (porucha vývoje řeči na rovině porozumění). Dodávají tak světu řád, 
předvídatelnost, je to pro ni srozumitelné, rozumí tomu.  
 

 
Květina: Autismus  
Děti s poruchou autistického spektra řadí věci velmi často, 
ale nikoli všechny. Je třeba, aby obraz potíží byl tzv. 
komplexní, nestačí tedy, aby dítě mělo několik projevů, a 
hned jsme mu psali do zprávy, že je (asi) autista.  
Autismus je porucha komunikace, vztahů, vzájemnosti, 

nejde o to, že dítě řadí věci do řady, třepá ručkama a nemluví. To také může být 
úzkost, vývojová dysfázie nebo i mentální retardace (smutné, ale i tohle téma sem 
patří).  
 
 
Motýl: Třepá rukama  
„Když se Olince něco hodně líbí, třepá rukama. Někdy u toho i poskakuje. Ve školce 
mi řekli, že to dělají autisti.“  
 
Ano, jsme zase u autismu. Je to totiž nejčastější obava, která rodiče s dětmi přivádí.  
 
Květina: vývojová dysfázie  
Rukama třepou i děti, které v sobě mají emoční přetlak, který nedokážou nebo 
neumějí jinak ventilovat – jsou to dětičky s poruchou 
vývoje řeči – jak vám to poví, když nemluví, že?  
       
 
Květina: emoce  
A také děti, které si zatím neumějí dobře poradit 
s pocity – něco prožívají, pak se to nahromadí, oni 
nevědí, co s tím, cítí v sobě přetlak a tělo je samo 
vede k tomu, aby to „vyskákaly“.  
 
Květina: autismus  
Opět platí to co u předchozí květiny autismu – projevy musejí dávat dohromady 
takzvaný ucelený obraz, musí splňovat kritéria celé poruchy, nestačí několik projevů. 
Ty jsou pro více potíží mnohdy i shodné.  
 
Motýl: Jsou mu čtyři a nemluví  
„Vašík si brebentí nějakou čínštinou, nebo co to je. Povídá si, když si hraje, něco i nám 
povídá, ale my mu nerozumíme. Jen pár slov.  
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Když něco chce, ukáže si nebo nás někam odvede. A když mu nerozumíme, hrozně 
se vzteká. Když ho pro něco pošlu, někdy tu věc přinese, někdy ne. Jako by spíš 
rozuměl tomu, co už zná.“   
 
Květina: opožděný vývoj řeči  
Dětí, které zlobí řeč, je poslední rok dva hodně. Ta lepší cesta je, že mají opožděný 
vývoj řeči a do čtyř let se povídání upraví. Takové děti nemají problém 
s porozuměním.  
 
Květina: vývojová dysfázie  
Další oblastí je vývojová dysfázie, tedy porucha vývoje řeči, kdy je třeba dětem 
pomoci nejen s výslovností, ale také s komunikací jako takovou. Někdy je dysfázie 
receptivní, tj. na rovině přijímání, týká se porozumění, jindy na rovině expresivní, tj. na 
rovině vyjadřování, aktivního mluvení.  
 

 
No, když nerozumíte, asi nebudete ani pořádně mluvit, to 
je jisté. Ale pak jsou situace, kdy dítě dobře rozumí, ale ne 
a ne povídat. Rodiče si nezřídka myslí, že dítě je líné, 
proto nemluví – na to namítám, že by bylo samo proti 
sobě, protože mluvením si život náramně ulehčuje. Když 
nemluví, má ho o hodně těžší a složitější. Dítě není od 

přírody líné mluvit.  
Náš Vašík v příběhu by mohl mít smíšenou vývojovou dysfázii, kdy hůř rozumí a hůř 
také mluví. Děti se podle gest naučí rozpoznávat, co se od nich chce, proto dobře 
znají běžné, známé situace. Umí si ukázat, některé i znakují.  
Snaží se o komunikaci, stojí o ni. Často rády spolupracují na logopedii, protože cítí, že 
jim povídání nejde, ale moc se to chtějí naučit.  
 
Květina: autismus  
Naopak děti, které mají poruchu autistického spektra, nebývají k rozvoji řeči 
motivované. Řeč pro ně není nejdůležitější „komunikační kanál“. Obvykle lépe 
povídají, než rozumějí.  
Někdy dlouho ani nepovídají a viditelně nerozumějí. Mají tzv. svůj svět, v němž se 
dobře orientují. Nerozumí, proč by měly dělat logopedická cvičení.  
 
Motýl: Nechce chodit do školy  
„Syn chodí do třetí třídy, ale od listopadu mu začíná být v neděli večer špatně, 
v pondělí i zvrací. Večer si jde lehnout s tím, že ráno určitě půjde, ale docela často se 
to nepodaří. Poslední dobou jsem si pro něj musela i několikrát jít do školy, paní 
učitelka nevěděla, co s ním. Opravdu je mu špatně, ve škole jim také zvracel. Dneska 
ráno se to stalo znovu.“  
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Možná mě někdo ukamenuje, ale dítko 
z tohoto příběhu podle mého názoru 
vyžaduje lékařskou pomoc a péči.  
Většina rodičů nechce, aby děti užívaly 
léky (psychofarmaka), ale po 
zkušenostech s mnoha dětmi jsem 
pochopila, že je efektivnější a také 
šetrnější nasadit dětem na několik 
měsíců léky, než několik měsíců je 
nechat, aby se trápily, trápit se s nimi a 
čekat na zázrak.  

Dětem se mezitím dějí různé nepěkné 
věci, třeba se jim spolužáci posmívají, 
jsou na ně nepříjemní pedagogové – 
ano, jedna paní učitelka vynadala 
klučíkovi (měl vážně nemocného 
tatínka a bál se, že když půjde do školy, 
mohl by tatínek zatím umřít), že je líný, 
nechce se mu chodit do školy a snaží si 
usnadnit život −, nejedou s dětmi na 
různé akce, připravují se o společné 
zážitky.  

 
 
Květina: emoce  
Potřebujeme zjistit, co se děje, jestli se jedná o 
strach z hodnocení, fobii ze školy, jestli případně 
neběží ve škole šikana, jestli se ve škole neděje 
problém, s nímž si dítko neví rady…  
 
Květina: rodinné problémy  
Anebo se také děje, zvlášť u dívek, že mají starost o maminku nebo o někoho doma 
a do školy tak vlastně jít nemůžou, protože se bojí, co se pak stane. Ne že by si to 
přímočaře naplánovaly, ale tělo nějak zařídí, že to nejde.  
 
Květina: emoční chaos  
Někdy se starosti tak vystupňují, že ani nejsme schopní diagnosticky pojmenovat, co 
dítěti je. Spolupracovala jsem s několika rodinami, kdy jsme nevěděli v podstatě 
nikdo, co se děje, až když zaúčinkovaly léky a dítko se zklidnilo, jsme mohli 
pokračovat v pátrání po příčinách.  
 
Motýl: Nechce sám usínat/spát   
No jéje, to je velké téma. A bohaté.  
 
Květina: já šéfuju  
Některé děti vyloženě nechtějí usínat ani spát samy, hrají s rodiči hru kdo z koho: 
„Robin za námi pořád chodí, nechce spát sám. Když ho k tomu donutíme, začne 
křičet, zlobí se. Když se pak vrátíme, zase se uklidní. Teď už je to i lepší, dřív chtěl, 
abychom s ním leželi každý z jedné strany a drželi ho za ruku.“  
 
U některých dětiček je to projev strachu, u Robina to 
byla hra s rodiči. Když ho nechali jednou, dvakrát, zlobil 
se, potřetí to také nestálo za nic, ale rodiče vydrželi a 
za dva týdny už Robin usínal a spal sám a ve školce se 
pyšnil tím, jak je šikovný.  
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Květina: problémy v rodině  
Těžké usínání mají děti, které trápí věci, s nimiž nemohou nic udělat, například 
konflikty mezi rozvádějícími se rodiči. Na takové děti bych netlačila, aby usínaly 
samy, naopak je třeba vymyslet, jak jim pomoct.  
 
Květina: magické myšlení  
Jiné děti, zvlášť předškolní, které procházejí obdobím magického myšlení – a při něm 
dokáží vyděsit samy sebe tím, co si představí a co vymyslí. Když pak mají být samy a 
ve tmě, prostě to nejde.  
Někdy stačí světýlko, jindy otevřené dveře, někdy se osvědčí postupně se vzdalovat, 
třeba každý druhý den o metr dva, až rodič sedí za otevřenými dveřmi, dítko ho 
nevidí.  
Nedoporučuji s nimi řešit strašidla a kontrolovat prostor 
pod postelí, protože tak dáváme dítěti najevo, že 
strašidla opravdu jsou, jen u nás zrovna ne.  
 
Květina: úzkost  
Samostatné usínání se nedaří dětem, které trpí úzkostí. 
Když chceme usnout, musíme doslova a dopísmene 
pustit kontrolu, což při úzkosti nejde a nejde, i 
kdybychom se rozkrájeli. Dětem pak nejvíc pomůže, když je s nimi někdo dospělý, 
protože mu tu kontrolu pomyslně předají (věří mu) a usnou. Řešením samozřejmě není 
jen usínání, ale samotná úzkost.  
 
Květina: snížený intelekt  
Potíže s usínáním mají i starší děti se sníženým rozumovým vývojem, protože období 
magického myšlení u nich trvá déle, někdy jsou samozřejmě také úzkostné, protože 
mnohým věcem úplně nerozumějí.  
 
Motýl: Neposlechne a neposlouchá  
„Když Edovi řeknu, ať něco nedělá, stejně to často udělá. Na ulici mi dřív utíkal, 
najednou byl prostě pryč. Málem jsem umřela strachy. Pořád někde lítá, neposedí. 
Vydrží jen u toho, co ho baví. Pořád dokola mu opakuju věci, které dávno zná.  
Když se oblíká, většinou u něj musím stát a říkám mu, co si má obléct, jinak na sebe 
natáhne kde co. Je mu jedno, že má triko obráceně. Pořád ztrácí zubní kartáček, 
protože odbíhá z koupelny, aby se na něco podíval.“  
 
Květina: ADHD  
Edík má poruchu pozornosti s hyperaktivitou – to ale můžu jen díky tomu, že znám 
jeho maminku. Snaží se mu strukturovat den, nastavovat pravidla, snaží se je 
dodržovat, vlastně je stále v pohotovosti.  
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Květina: výchova bez hranic  
Pak jsou také děti, které mají podobné projevy, ale ty se objevují proto, že nemají 
nastavené hranice. Prostě si dělají, co chtějí, a ono to prochází. Takové děti obvykle 
lépe fungují ve školce nebo ve škole (tam je režim a řád), zato doma je to peklo.  
Když má dítě poruchu pozornosti, má potíže všude, protože mu všechno zajímavé 
odvede pozornost – a že těch zajímavých věcí kolem nás je! I z koupelny je vidíte.  
 
Motýl: Má svůj svět  
„Deniska si hraje sama, ani nás nepotřebuje. Když jsme ji začali vodit do školky, bylo jí 
to jedno, že jdeme pryč, neřešila to ani první den. Když její dvouletý bratr není doma, 
protože je hodně nemocný a bývám s ním v nemocnici, prý se po něm neshání.  
Moc toho nenamluví, v pěti letech používá krátké věty, někdy jí nerozumím, co a jak 
myslí. Mně i manželovi říká „mami“. Když jí chci něco ukázat, nejde se podívat. Chce 
si hrát sama, tahá všude kabely. Když jí nějaký vezmeme, hned to pozná a ztropí 
scénu.“  
 
Deniska má poruchu autistického spektra, konkrétně 
dětský autismus − je tedy vážně narušená 
komunikace, nemá o ni zájem, druzí lidé jsou pro ni 
spíš objekty, věci. Neumí se k druhým vztahovat, ne 
že by nechtěla. S tím souvisí i to, že pro ni není lákavé 
s někým něco sdílet, hrát si s někým, být s někým, 
naopak si vystačí sama. Má i tzv. stereotypní zájmy, 
kabely. Jsou pro ni celý svět, potřebuje je k tomu, aby jí bylo dobře, protože jí 
přinášejí dobré zážitky, i když tomu nikdo jiný nerozumí.  
Člověk, který je doma a je s ní, je „mami“ – ať je to taťka, nebo mamka. Nerozliší to, 
ale to neznamená, že by rodiče neměla ráda, jen k nim má jiný vztah, než u dětí 
čekáme.  
 
Motýl: Pomrkává   
„Alek začal v listopadu pomrkávat, docela jsem se lekla,“ vypráví maminka. 
„Praktická lékařka nás poslala na neurologii, ale epilepsie ani nic jiného se 
nepotvrdilo. Z neurologie nás poslali k vám. Teď (leden) už to docela jde, přes 
Vánoce byl úplně v pohodě.“  
 
Květina: Emoční nezralost  
Alek nastoupil do školy po odkladu, teď je ve druhé třídě. Překvapuje mě, jak je 
pohodlný, nechá se obsluhovat, čeká, že mu vždycky řeknu, co má dělat. Je mu 
bezmála devět let. Vývoj, který příroda určuje, ho tlačí k tomu, aby byl aktivní, Alek je 
naopak pasivní, chce být malý, líbí se mu to. Ale to není v pořádku a tělo to intuitivně 
ví – tak si to vysvětluju.  
„Nás“? To je tak často téma maminek, které přebírají odpovědnost i za úkony, které si 
mají děti už řešit samy. „Máme úkoly“, „dostali jsme trojku“ – to ke školákům rozhodně 
nepatří!  
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Květina: Úzkost  
Jako druhý nejčastější důvod zjišťujeme úzkost, tedy vlastně opak předchozího. Na 
děti je toho moc, až si z toho napětí začne tělíčko pomáhat tiky.  
 
Motýl: Strašně zlobí  
„S Filipem není k vydržení. Pořád někomu nadává, ze školy nám každý týden volají. 
Naposled nadával holkám, že jsou tlusté prasnice. Nechápu to, doma to probíráme 
horem dolem a nepomáhá to. Přece se nemůže v 7. třídě chovat jako fracek. Nevím, 
kde k tomu přišel,“ zlobí se maminka.  
 
Je třeba dodat, že se rodiče rozešli, Filip přišel o každodenní kontakt s otcem, se 
kterým mají velmi pěkný vztah. Mladší sestra se upnula na maminku, on tak nějak 
zůstal na věci sám. Maminka navíc byla hodně nazlobená na tátu, nic moc pěkného 
o něm neřekla.  
 
Květina: Deprese  
Filip měl depresi – u větších dětí bývá časté, že při ní pekelně zlobí, nedá se s nimi 
vydržet. Děti jsou zoufalé, nevědí si rady samy se sebou, mívají nízké sebevědomí a 
Filip ten pocit přebíjel, čím to jen šlo – útočil na druhé. Tím ale jen dostal zase za uši, 
nakonec je jedna hrůza kupila na druhou. Diagnosticky to jsou hodně zapeklité 
situace.  
 
Květina: Poruchy chování  
Běžně nás jako první napadnou poruchy chování, 
ale k těm musí patřit další projevy, časté bývají 
dlouhodobé výchovné potíže, celkově 
problematické rodinné zázemí, dlouhodobé potíže 
s důsledností, hranicemi. Děti nemají problém lhát, 
často různě kradou, chodí za školu. Nemívají příliš 
citlivé svědomí, moc jim nevadí, když někoho zradí, 
někomu ublíží.  
 
 
A letíme na květiny…_________________  
Nastíníme si tzv. diagnostické oblasti k projevům, jinak řečeno si více povíme o 
květinách, na které létají motýli, o nichž byla řeč dřív.  
Bude to jen krátké povídání, k jednotlivým tématům přibudou e-knihy, protože si 
zaslouží mnohem, mnohem víc prostoru.  
A také příběhů.  
 
Květina: Úzkost  
Úzkostné poruchy přinášejí různorodé 
potíže. U dospělých převládá strach 
(nemusí být určitý), bezmoc, 

sebepodceňování, mnohdy výčitky a 
pocity viny.  
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U dětí se mnohem častěji setkáváme s 
tělesnými projevy, protože si ještě 
s emocemi neumějí tolik poradit, takže 
jdou přímo „do těla“. U školních dětí se 
při úzkosti spojené se školou objevují 
bolesti hlavy a břicha, nevolnost, 
zvracení, průjem. U školkových dětí 
bývají potíže ještě méně vyhraněné.  
Základem je strach, nejistota, obavy ze 
selhání, z neznáma – i z toho, co by se 
mohlo stát, tzv. anticipační úzkost.  
U dětí se často setkávám s tím, že se 
bojí věcí, které bychom od nich běžně 
čekali, protože se v předchozím 
období nenaučily dovednosti, které 

teď potřebují – například se nenaučily 
spát jinde než doma, třeba je i rodiče 
stále uspávají, a pak mají jet na školu 
v přírodě, a začne jim být špatně.  
Děti intuitivně vědí proč, ale 
nepojmenují potíže, to ještě neumí.  
Ráda bych dodala, že ne vždy úzkost 
na první pohled související se školou 
musí i se školou bezprostředně 
souviset. Někdy se stává, že výkonově 
orientované dítě je vystresované ze 
školy vlastním tlakem na výkon, i když 
ve škole potíže nemá a ve škole jako 
takové ho nic netíží. 

 
Květina: porucha autistického spektra (PAS)  
Když zvažujeme příznaky autismu, vždy 
(!!) sledujeme tři oblasti.  
Je důležité připomenout, že povídá o 
příznacích je tady na tom místě jen pro 
základní představu, pro prvotní 
orientaci, na víc nestačí.   
 
1. Řeč a komunikace: příznačný bývá 
opožděný rozvoj řeči, nebo se řeč 
rozvíjí a najednou pokroky nepřibývají. 
U Aspergerova syndromu tento projev 
nebývá, u atypického autismu rovněž 
nemusí být.  
Děti nemají běžný zájem o komunikaci 
– buď komunikují „divně“ (to je 
opravdu nejčastější komentář rodičů), 
nebo komunikování i odmítají. Nemají 
například zájem o společnou hru, 
neláká je posílání aut, hraní na něco 
(tomu obvykle ani nerozumějí). Často 
nenapodobují domácí práce, když jim 
jsou asi dva roky, spíš si hrají samy a po 
svém.  
 
2. Sociální vztahy: zvláštnosti se 
nejčastěji začnou objevovat v 
předškolkovém věku. Nevýjimečně 

rodiče napadá, jestli dítě nemá 
poruchu sluchu.  
Děti si obvykle vystačí samy, nevyžadují 
přítomnost rodičů i několik hodin.  
Když mají ve školce pro sebe dobré 
podmínky, rychle si zvyknou, obyčejně 
nepláčou. Když se ve školce necítí 
dobře, což ale neznamená, že by tam 
něco bylo v nepořádku, prostě tam 
dítěti něco nesedí, něco mu tam moc 
vadí, ale neumí si to vykomunikovat, 
obvykle školka končí.  
Dítě se nezajímá o hru s ostatními 
dětmi, často ani děti nepozoruje, 
protože druzí pro ně nejsou takzvaně 
zajímaví.  
 
3. Specifické projevy v myšlení, 
aktivitě: patří sem trvání na stejných 
způsobech vykonávání určitých 
činností, úkonů. Chtějí, aby se řád 
opakoval stále stejně, sebemenší 
změna je problém.  
Děti si hrají netypicky, například se 
zaměřují na části hraček a různě s nimi 
manipulují; přikládají si předměty ke 
tváři, čichají k nim; pozorují odrazy 
světla od různých materiálů.   
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Mají různé pohybové rituály, například 
se točí dokola. Berme to tak, že se jim 
to líbí, jen my tomu nerozumíme. Děti 
ano.  

!!Tady sami vidíte, že zvláštnosti 
v chování představují pouze jednu ze tří 
sledovaných oblastí! 

 
Květina: Emoční problémy  
To je tak široká paleta obtíží!! Emoční 
nezralost, patří se i již zmíněná úzkost, 
strachy, fobie, nutkání, vzdory, paniky...  
Děti neumějí zvládat situace, protože 
jim chybějí dovednosti.  
Obvykle se chovají jako mladší děti, ale 
už se od nich očekává, že se budou 
chovat jinak.  
Je toho pak na ně moc, začnou se o to 
víc chovat jako mladší, snaží se těžkým 
situacím vyhýbat.  
 
A aby toho vůbec nebylo málo, 
začnou se objevovat komplikace jako 
„nechci spát sama“, „nebudu jíst“, 
„nemůžu uklízet, já to neumím“, „paní 
učitelka je zlá, nepůjdu do školy“ a tak 
dále.  

Emoční problémy jsou prostě naházené 
potíže do jednoho pytle, kde se 
promíchají a vznikne v duši chaos jako 
hrom.  
Dobrá cesta bývá postupné 
rozmotávání potíží, oddělování 
jednoho problému od druhého. Dobře 
k tomu slouží naprosto základní úkony, 
jako je režim, sebeobsluha, uklízení, 
rozumné vstávání – zní to jednoduše, 
že? No, někdy vůbec není.  

 
 
Květina: Deprese  
Depresi si obvykle představíme jako 
trvale špatnou náladu, nedostatek 
energie. Dospělí se obyčejně 
nedokážou z ničeho těšit. To, co je dřív 
bavilo, ztrácí své kouzlo.  
U dětí nebývá obraz tak jednoznačný. 
Často se totiž v depresi chovají tak, jak 
bychom nečekali: zlobí.  
A někdy hodně zlobí, až by deprese ani 
nikoho nenapadla, protože si naopak 
myslíte, že samými roupy nevědí, co by 
ještě vymyslely. Ona jim ale ta špatná 

nálada tak leze na nervy, že ji jako by 
přebíjejí.  
Lidově řečeno „prudí“ a nedají si říct. 
Chovají se, jako by je nikdo nevedl ke 
slušnosti, rodiče si zoufají. Domluvy 
nepomáhají, tresty už vůbec ne.  
Někdy ve škole nějak fungují a peklo 
vypukne doma (nebo i obráceně), 
častěji to nejde nikde.  
Je užitečné sledovat, jak dítě usíná, 
jestli se v noci budí, jak ráno vstává.  

 
Květina: porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)  
U některých dětí se od útlého věku 
projevují potíže s nepozorností, 
nutkáním k častému pohybu, střídání 

nálad, častou změnou aktivit. Jde tedy 
o nízkou schopnost kontroly a ovládání 
pozornosti, výjimkou jsou ale činnosti, 
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které děti baví – protože jejich 
pozornost pohltí. Děti ji pak udrží, mají 
totiž pádný a pro sebe důležitý důvod.  
Jinak děti věnují pozornost všemu, 
často jdou jinam, než mají, nepřinesou 
ani jednu věc, pro kterou měly skočit, 
protože cestou prostě narazily na něco, 
co bylo tolik lákavé... Například letěl 
kolem okna motýl.  
Pozor, nejde o to, že by děti měly 
nadbytek energie, kterou potřebují 
vybít pohybem, ale jde o to, že se svou 
energii neumějí hospodařit.  
S tím souvisí potíže s pamětí, dítě si 
obtížně vybavuje informace a více 
zapomíná.  
 

 

Děti hojně mívají potíže s plánováním 
aktivit, hůře plánují jednotlivé kroky, 
aby zvládly úkol od začátku do konce. 
Kolikrát vymyslí skvělý plán, ale pak ho 
nedokážou realizovat.  
Neskutečně často děti zapomínají a 
ztrácejí věci, z toho rodiče bývají 
zoufalí.  
Děti jsou také zbrklé, prudce reagují, 
vykřikují. Neodkážou se ovládnout – 
například se nechají strhnout 
k lumpárně, i když ví, že se to nedělá. 
Jenže ono je to tak moc lákalo! 
Nezvládly to.   
S hyperaktivitou se často pojí poruchy 
učení.  
Hyperaktivní děti mívají horší sociální 
dovednosti, což znamená, že se jim ne 
zcela daří mezi dětmi, jsou i zbrklé, 
nepočkají, reagují impulzivně. A druhé 
tím zlobí.  

 
Závěr a shrnutí____________________  
V průvodci motýlí mapou jste se naučili 
dávat do souvislostí to, co vidíte, s tím, 
co by mohlo být takzvaně pod tím – 
tedy s čím by mohly potíže souviset, 
kde by mohl být zakopaný pes.  
Dozvěděli jste se, že na jeden problém 
a projev je třeba podívat se z různých 
pohledů, jeden skutečně nestačí, 
protože příčiny mohou být ve více 
oblastech.  
Takto rychle se motýli nenaučí hledat 
správné květiny, ale rozhodně už vědí, 

že je třeba vybírat mezi více, že se 
nejedná o přímočarou cestu. Na mapě 
je třeba hledat a učit se hledat.  
Nepochybuji o tom, že informací máte 
nyní stále málo, proto budou přibývat 
další průvodci.  
 
Pro rodiče, kteří by se chtěli dozvědět 
víc o jednotlivých potížích a o jejich 
konkrétních oblastech, budu nabízet 
samostatné e-knihy, postupně se 
začnou objevovat na stránkách blogu.  

 
Budu ráda, když mi napíšete, jestli nebo jak pro vás e-kniha byla užitečná. Chcete-li 
vědět více o ambulanci, najdete ji zde. 
Zdravím vás!  


