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Pavel Kopřiva, Tatjana Kopřivová, Dobromila Nevolová, Jana Nováčková. Respektovat  

a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2017. 3. vydání.  286 s.  

 

Na následujících stránkách představím knihu kolektivu autorů o výchově a vzdělání 

Respektovat a být respektován, která naposledy vyšla v roce 2017 v dotisku nakladatelství 

Spirála.  Poprvé tato kniha vyšla v roce 2005 a s manžely Kopřivovými ji napsali ještě Jana 

Nováčková a Dobromila Nevolová. Kniha a s ní související kurzy pro rodiče i pedagogy se od 

té doby těší velkému zájmu u nás i na Slovensku. Manželé Pavel a Tatjana Kopřivovi jsou 

psychologové z Kroměříže, kteří sami vychovávají pět dětí. Další spoluautorky knihy 

D. Nevolová a J. Nováčková jsou psycholožky působící v Praze. V knize Respektovat a být 

respektován, která je určena především rodičům, učitelům a vychovatelům, se dočtete nejen 

o partnerském a mocenském přístupu ve výchově, o efektivním a neefektivním způsobu 

komunikace, o důsledcích trestů a pochval, ale i o vnější a vnitřní motivaci, sebeúctě a 

poslušnosti, proaktivní výchově a možnostech školy.  

Prapůvodním podnětem ke vzniku knížky je osobní zkušenost Tatjany Kopřivové 

s výchovou vlastních dětí, ke které se hlásí v úvodu své knihy. „Když jsem se stala matkou, 

měla jsem předsevzetí, čemu všemu se chci ve výchově vyhnout. Ale s úlekem jsem zjišťovala, 

že – zvláště ve vypjatých situacích – používám totéž, co mi tolik vadilo jako dítěti: peskování, 

komandování, kritika, vyptávání, vyhrožování, křik…(s. 7).  Myslím, že právě toto „přiznání“ 

může být pro řadu rodičů a vychovatelů nejen inspirující, ale hlavně bezpečné. Autoři 

vystupují jako lidé, kteří navzdory své odbornosti mohou dělat chyby, ale současně se nebojí 

hledat nové cesty při výchově svých vlastních dětí.  

Jako řada současných rodičů a pedagogů prošli autoři „klasickou“ výchovou.  

Výchovné principy, které přijali od svých rodičů, se ale neshodovaly s jejich představou 

o partnerském a respektujícím přístupu. Vzhledem ke svému vzdělání hledali inspiraci 

v odborné zahraniční literatuře. Sami autoři říkají, že shrnutí toho, co hledali, našli v knize 

Adele Faberové a Elaine Mazlishové How to talk so kids will listen a listen so kids will talk 

(s.7).
1
 Vedle této knihy našli další podněty ještě ve dvou knížkách: v knize Integrovaná 

tematická výuka Susan Kovalikové (1995)
2
 a v knize Trestání odměnami od Alfie Kohna

3
.  

Knihu Respektovat a být respektován můžeme pomyslně rozdělit na dva hlavní 

tematické bloky, které nejsou v knize odděleny, ale naopak nerozlučně a smysluplně 

propojeny. První blok, který je nejvíce obsažen v první kapitole, ale současně se „vznáší“ nad 

vším, co se čtenář dočte v dalších částech knihy, s sebou nese argumentaci demokratického 

výchovného stylu, který je založen na rovnocennosti a na respektování důstojnosti dítěte.  

 

                                                           

1 Adele Faberová a Elaine Mazlishová jsou americkými odbornicemi na komunikaci mezi dospělými a 

dětmi, píší knihy, pořádají přednášky a každá je matkou tří dětí. Zmiňovaná kniha poprvé vyšla v roce 

1980 a od té doby se dočkala několika vydání a byla přeložena do více než 20 jazyků, včetně češtiny 

(Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly, jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. Brno: CPress, 2013).  
2
 Kovaliková ze studia mozku vyvodila 8 zásad nezbytných pro efektivní učení. Tyto zásady nazvala 

mozkově kompatibilní složky učení. Jedná se o: nepřítomnost ohrožení, smysluplný obsah, možnost 

výběru, přiměřený čas, obohacené prostředí, spolupráce, okamžitá zpětná vazba, dokonalé zvládnutí 

(Nováčková, 1995).  
3
 Kohn, A. (1993). Punished by rewards. Boston: Houghton Mifflin Company. 
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Druhý blok, který je obsažen v následujících kapitolách, poskytuje čtenářům konkrétní 

aplikace a nástroje, jak partnerský přístup zařadit do svého každodenního rodinného nebo 

pracovního života.  

Demokratický výchovný styl či partnerský přístup k dětem, jak jej také autoři 

nazývají, nestaví doprostřed na pomyslnou příčku mezi autoritativním a volným stylem, jak 

bývá obvyklé, ale umísťují jej někam nad ni. Důvodem je, že nestačí „jen ubrat na direktivitě 

a snížit množství příkazů a norem, ale že jde v podstatě o zcela novou kvalitu“ (s. 260). 

V podstatě by se dalo říct, že pokud chceme vychovávat děti v demokratickém duchu, 

musíme změnit zažité paradigma, že dospělý je něco více než dítě, a že nás to tedy opravňuje 

používat vůči dětem jiné způsoby chování, než používáme k našim životním partnerům či 

kolegům v práci. Jinými slovy musí se jednat o změnu našeho postoje k výchově vůbec.  

Jak napovídá již název knížky, ústředním bodem partnerského přístup je respekt. 

Slovo respekt pochází z latiny a vyjadřuje úctu, ohled, uznání a autoři jej definují jako „ničím 

nepodmíněný ohled na lidskou důstojnost každého člověka a přijetí jeho odlišnosti“ (s. 15). 

Sami autoři v jednom ze svých rozhovorů dodávají, že základ slova pochází ze slovesa 

spectare (dívat se). Jakýkoliv vychovatel by měl být i dobrý pozorovatel, který se snaží 

přemýšlet nad tím, proč se dítě chová zrovna tak, jak se chová, neboli jakou potřebu svým 

chováním uspokojuje.  

Demokratický přístup, který autoři uplatňují, není něco zcela nového a najdeme jej 

nějak zakomponovaný v řadě populárních výchovných směrů současnosti (např. Výchova 

nevýchovou) či v některých intervenčních metodách (videotrénink interakcí). Osobně si 

myslím, že to souvisí s dnešním trendem u nás i v zahraničí (tam přišel o několik desetiletí 

dříve), který s sebou nese právě zrovnoprávnění vztahů mezi vychovatelem a dítětem. Řada 

vychovatelů, podobně jako autoři, hledala alternativní principy k tradiční přísné autoritářské 

výchově, kdy vychovatel má v rukou veškerou moc a odpovědnost.  

Na druhou stranu se autoři brání trendu volné bezhraniční výchovy, o jejíchž 

důsledcích píše ve svých knihách např. Jiřina Prekopová. Autoři naopak zdůrazňují, že 

vymezování hranic považují ve výchově za naprosto nezbytné, protože bez hranic děti ztrácejí 

pocit bezpečí (s. 13). Jinými slovy hranice jsou potřeba, na rozdíl od autoritářského přístupu 

je ale nezbytné je „vytvářet ne pro děti, ale s dětmi“ (s. 13). Pravidla a dohody by měly platit 

stejně tak pro děti, jako pro dospělé. Pokud chceme, aby se naše děti uměly omluvit, musíme 

se v prvé řadě být schopni omluvit našim dětem. Respektující přístup také neznamená, že jako 

rodiče či pedagogové nesmíme mít vůči dětem žádné požadavky. Požadavky ale musí být 

oprávněné a smysluplné a současně by měly být doprovázeny podporou a empatií.  

Jak již bylo řečeno, v dalších kapitolách nalezneme nejen vyjmenované neefektivní 

způsoby a principy, které řada z nás uplatňuje při výchově a vzdělávání dětí, ale také zde 

najdeme celou řadu komunikačních nástrojů, dovedností a souvislostí, které jsou v souladu 

s demokratickým přístupem. Blíže se zaměřím na pojednání o efektivní komunikaci a 

o důsledcích odměn a trestů, protože je lze považovat při výchově za klíčová a také proto, že 

je dle mého názoru autoři v knize nejpodrobněji rozpracovávají.  

Autoři ukazují v knize nejen řadu základních způsobů efektivní komunikace mezi 

dospělými a dětmi, ale také jejich důsledky na osobnost dítěte. Jedná se o způsoby, které dnes 

najdeme ve většině profesních kurzů komunikačních dovedností. Jejich nadhodnota je v tom, 

že jsou zasazeny do kontextu výchovy. Efektivní principy jsou v knize dle mého názoru 

srozumitelně vysvětleny, doplněny příklady i krátkými cvičeními pro čtenáře.  
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Autoři nejprve seznamují čtenáře s komunikačními dovednostmi, které lze použít místo 

výhružek, výčitek, křiku či rozkazů. Z těch základních se jedná se o nehodnotící popis situace 

(čepice leží na gauči místo zase jsi nechal čepici na gauči), použití informace, která ukazuje 

dítěti smysluplnost požadavku (nádobí je snazší umýt dřív, než zaschne) nebo naši vlastní 

potřebu (potřebuji volný dřez, abych mohla oloupat brambory k večeři). Těmito 

komunikačními dovednostmi dáváme dítěti vědět o nastalé situaci bez mocenského přístupu. 

Současně je dobré přizvat dítě ke spolupráci (co s tím uděláš?) případně mu dát na výběr 

(umyješ to nádobí teď, nebo za pět minut?).    

Dále se autoři zabývají vyjádřením vlastních emocí a také naší reakcí na emoce 

druhých. Osobně se domnívám, že je to velmi užitečné, protože řada současných rodičů a 

vychovatelů vyrůstala v prostředí, kde nebylo zvykem s emocemi efektivně pracovat. Autoři 

v souladu s řadou terapeutických přístupů podrobně ukazují, jak pojmenovávat vlastní emoce 

pomocí tzv. „já výroků“ (já potřebuji, já cítím) a jak používat tzv. „empatickou reakci“ jako 

odpověď na emoce druhých místo bagatelizace, rady, lítosti či zlehčování. Autoři upozorňují, 

že již samotné pojmenování vlastní emoce pomocí „já výroku“ nám často přinese úlevu. Dále 

nám vyjádření našich emocí a potřeb pomáhá přijmout za ně odpovědnost a učinit celou 

situaci přehlednější i pro okolí (s. 116–117). Empatická reakce, která se skládá z aktivního 

naslouchání, pojmenování pocitů druhého a vyjádření podpory (s. 99), zvyšuje nejen ochotu 

dětí při plnění oprávněných požadavků, ale v dlouhodobém horizontu má „největší přínos pro 

rozvoj osobnosti a udržování dobrých vztahů“ (s. 102).  

V kapitole pojednávající o trestech se autoři poměrně ostře vymezují vůči trestům, 

které „považují za rizikové pro zdravý duševní a sociální vývoj dětí“ (s. 121). Vysvětlují, že 

tresty poškozují vztahy s dětmi, protože vedou k narušení důvěry mezi rodičem a dítětem a 

také narušují sebeúctu dítěte, které je často trestem poníženo (s. 130–131). Dále poukazují na 

to, že trest je pro dítě zkušenost s mocí, učí je principu, že ten, kdo má moc, může používat 

jakékoliv prostředky. Děti se pak snaží získat také moc nad druhými (sourozenci, spolužáky či 

jinými vychovateli), a tak tresty vlastně pomáhají šířit mocenské chování (s. 125). Již profesor 

Matějček (1995) poukazoval na to, že „trest sice špatné chování zastavuje, ale sám o sobě nic 

dobrého nebuduje“ (s. 107). V souladu s ním autoři v neposlední řadě poukazují na to, že 

tresty vedou dítě ne ke správnému jednání, ale k tomu, jak se efektivně vyhnout trestu 

(s. 137).  

Kritikou trestů ale autoři rozhodně nechtějí říct, že mají vychovatelé nechat nežádoucí 

chování bez povšimnutí. Jako efektivní alternativou k trestům v duchu demokratického 

přístupu nabízejí nechat na dítě přiměřeně dopadnout důsledky jeho nesprávného chování. 

„Přirozené důsledky logicky vyplývají z provinění. Nemusíme si je vymýšlet, ale musíme se 

naučit je uvidět a najít vhodná slova, která pomohou dítěti, aby je uvidělo také a bylo schopno 

účinné reakce“ (s. 135). Přirozené důsledky vtahují dítě do spolupráce, umožňují mu nést 

zodpovědnost a naučit se také věci napravit.  

Řada z nás má tresty spojené s negativními emocemi, a tak se s jejich kritikou snadněji 

ztotožníme. Možná ale některé čtenáře zarazí, že za podobně devastující pro osobnost dítěte 

považují autoři i odměny. Autoři na základě knihy A. Kohna uvádějí, že řada zahraničních 

výzkumů poukázala na to, že odměny nejen umocňuji nerovnocenný vztah dvou lidí, ale 

paradoxně snižuji vnitřní motivaci dané činnosti dále vykonávat (s. 158). Obdobně jako u 

trestů nabízejí autoři místo odměn „uspořádat podmínky pro činnost dětí tak, aby mohly 

prožívat pozitivní přirozené důsledky těchto činností a chování“ (s. 155). Komunikační 

alternativou k pochvalám je pak podle autorů zpětná vazba a ocenění, které na rozdíl od 

pochvaly nezahrnují hodnocení dítěte, ale zaměřuje se na danou činnost (s. 173).  
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Kniha Respektovat a být respektován shrnuje různé poznatky z psychologie a pedagogiky 

v kontextu demokratického přístupu k dětem.  Na první pohled se může zdát, že tento způsob 

je časově náročnější, než používat osvědčené a v první chvíli opravdu rychlejší způsoby 

mocenské výchovy. Autoři ale upozorňují na to, že ve výchově nejde jen o okamžité 

výsledky, ale že uplatňování respektujícího přístupu je nutné chápat i jako investici do 

budoucnosti dětí. S odkazem na teorii sociálního učení autoři také poukazují na to, že se nejde 

k dětem chovat autoritativně a očekávat, že se tím naučí demokratickým principům. Zákazy, 

pokyny, odměny a tresty je naučí vzdoru či poslušnosti vůči autoritě, nenaučí je ale 

demokratickým principům, jako jsou zodpovědnost či schopnost řídit se vlastním svědomím a 

jeho morálními hodnotami (s. 263).  

Z vlastní praxe i ze zkušenosti svých kolegů se domnívám, že úskalím přístupu 

respektovat a být respektován, přestože se vůči tomu autoři v knize několikrát vymezují, může 

být skutečnost, že rodiče a vychovatelé v touze dělat věci jinak než jejich rodiče dávají dětem 

hodně respektu a svobody bez zodpovědnosti a z ní vyplývající nutnosti nést důsledky za 

svoje chování k sobě i druhým.   

Důvodem mimo jiné může být i to, že kniha je určena převážně rodičům a učitelům, je 

poměrně hutná a bez předchozích znalostí a dovedností může být složité začít podle ní měnit 

své zažité výchovné a komunikační stereotypy. V této souvislosti považuji za přínosnou nejen 

poslední krátkou kapitolu, kde autoři uvádějí určité návody, jak si přečtené poznatky postupně 

osvojovat, ale i jejich bohatou nabídku vzdělávacích kurzů v tomto přístupu.
4
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4
 V září 2016 byl založen spolek Respektovat a být respektován, z. s., který navazuje na činnost 

občanského sdružení Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání (SMKV), vzniklé již v roce 

1995. Bližší informace lze najít na stránkách www.respektovani.com (česká sekce), 
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