
O sebeúctě 

„Jsi úspěšná máma. Protože SE mám ráda.“ 

Tohle mi řekla Dája v den svých devatenáctých narozenin. Sama od sebe. Pro mě, jako mámu, 

je to obrovské ocenění. 

Namítnete, že z člověka, který se má rád, může být taky pěkný egoista. Já ale nemluvím o slepé 

lásce k sobě na úkor druhých, nýbrž o SEBEÚCTĚ. Co to je a na co si jako rodiče musíme dávat 

pozor u svých dětí? 

Sebeúcta je „pozitivní vztah k sobě samému“. Mám se rád proto, že něco umím, ale hlavně 

proto, že jsem lidská bytost - se všemi silnými a slabými stránkami. Naše děti si tento pocit 

vlastní hodnoty vytvářejí od narození. A klíčovou roli v tom hrajeme my rodiče. Pozitivní roli, 

pokud dítě přijímáme takové, jaké je. A pokud jsme mu zároveň dobrým vzorem, aniž bychom 

mu však nutili svou cestu. 

Děti nám navíc do přibližně sedmi let slepě věří - to, co jim říkáme, si o sobě myslí. A ruku na 

srdce – jak často od nás děti slyší (nebo z našeho výrazu vyčtou), že s nimi nejsme spokojeni? 

Jak často jim říkáme (nebo si myslíme), že tohle přece už by měly zvládat - protože už jsou na 

TO dost staré, protože jiné děti v tomto věku už TO dávno umějí nebo tohle už nedělají. Jenže 

děti NEJSOU STEJNÉ. 

Narodily se s různým vrozeným nastavením mozku – s různými předpoklady učit se určité 

dovednosti. Některé dítě se snadno učí plánovat, ale improvizace mu nejde, zatímco jiné to 

má naopak. Některé děti se přirozeně vciťují do druhých, jiné se musí empatii učit později, na 

základě logiky. 

My rodiče dítě často hodnotíme za něco, co se ještě nemohlo naučit. Ono na naše očekávání 

a kritiku reaguje negativními emocemi - pláče, vzteká se... Nad tím, že není dost dobré, že ho 

nemáme dost rádi, že mu pořád něco vytýkáme. A my mu na to řekneme, že už je dost velké 

a už by se vztekat nemělo. To není dobrý základ pro jeho sebeúctu. 

Neznamená to, že si dítě může dělat, co chce. Nejde o „volnou výchovu“, ale respekt k 

vrozeným potřebám. Také bych vám přála, aby vám jednou vaše dítě řeklo to, co mně moje 

nejmladší dcera.“ 

 

 

Šárka Miková, autorka knih „Nejsou stejné – Jak díky teorii tipů porozumět dětem i sami 

sobě“ a „Ani mámy nejsou stejné. Jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít.“ 

  

 


