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Aké mal Jožko vysvedčenie? Lepšie či horšie ako ty? No to si tomu dal, to je ale otrasné 

vysvedčenie, máš zaracha do konca prázdnin... Zdajú sa vám tieto slová povedomé? 

Zuzana Valovičová 

 

Už od kolísky sa každý človek učí novým veciam, spoznáva, vzdeláva sa, napreduje, a ak má 

vhodné podmienky, tak aj rozvíja svoje schopnosti. Tie, ktoré sú mu dané do vienka. 

Podpora rodičov v tomto smere je veľmi dôležitá. Často však očakávame od detí veľmi veľa. 

Učitelia hodnotia školáka v triede známkami, no prečo tak posudzujeme naše dieťa my - 

mamy a otcovia? 

 

NEPOROVNÁVAJTE A NEOČAKÁVAJTE!  

„Učenie, skúšanie, známky, množstvo domácich úloh, monitor, stres, strachy detí, ale aj 

rodičov sa stali centrom života mnohých rodín. Prečo je nárast detí s poruchami učenia, 

sústredenia, detí s poruchami čítania a písania? 

Prečo sa stratila u detí radosť z učenia? Čo oslabilo tú najzákladnejšiu schopnosť mozgu - 

učiť sa? Prečo chodia deti poza školu? Prečo nerešpektujú autoritu učiteľa? Prečo musia deti 

tráviť toľko času nad domácimi úlohami? 

Prečo sa proti tomu nepostavia rodičia a nechránia svoje deti? Veľa otázok, nad ktorými by 

sme sa mali zamyslieť,“ hovorí na úvod odborníčka. 

V prvom rade by však mal rodič pochopiť svoje dieťa, dopriať mu, nech je samým sebou, 

nerobiť z neho iného človeka a netlačiť ho do vecí, ktoré mu nejdú. 

 

„Prijmite svoje dieťa s jeho plusmi a mínusmi, s jeho odlišnosťami, s jeho strachmi. 

Neplytvajte energiou na jeho kritiku, obviňovanie, ale investujte ju do jeho talentu, 

prípadne do pomoci a riešenia jeho problémov,“ radí Mgr. Lýdia Adamcová. 

Rodičom by detská psychologička poradila jediné: „Ak nevedia ako reagovať v 

problémových situáciách, nech si spomenú na svoje vnútorné dieťa, ktoré tiež chodilo do 

školy. 
 

Nech precítia to, ako sa cítilo, keď išlo domov s poznámkou alebo zlou známkou. Nech si 

uvedomia, čo by ten ich školáčik vtedy bol potreboval počuť a cítiť od svojich rodičov. Tam 

nájdu najlepšiu odpoveď ako sa správať voči svojmu dieťaťu tu a teraz.“ 
Sú známky zárukou úspechu v živote dieťaťa? Ako nájsť zlatý rodičovský stred - 

nepreceňovať, no zároveň nepodceňovať schopnosti detí? Nielen na tieto otázky nám 

odpovedala detská psychologička Mgr. Lýdia Adamcová, žena so 43-ročnou praxou v 

oblasti výchovy. 

 

1. Väčšina rodičov očakáva od svojho dieťaťa, že bude výborným a snaživým žiakom. 

Nie vždy to tak však býva... Čo pomôže rodičom zbaviť sa prehnaných nárokov? 

 

Každé dieťa je iné, jedinečné a má iné schopnosti i nadanie. Aj v rámci inteligencie sa 

diferencujú deti podľa dispozícií pre matematické, technické, jazykové, športové alebo 

umelecké zameranie. 

Inteligenčná úroveň sa diferencuje aj kvantitatívne - máme pásmo populačnej normy (od IQ 

90 po IQ110) a potom sú to výkony v pásme podpriemeru a nadpriemeru. A tu dochádza ku 

rôznym kombináciám, napríklad vysoké IQ v matematických schopnostiach a priemerné v 

jazykových schopnostiach a podobne. 

Deti sa odlišujú v osobnostných vlastnostiach, tu je známa základná typológia detí s 

extrovertovanou a detí s introvertovanou orientáciou. Deti sa odlišujú v úrovni sebavedomia, 

sebaistoty, odlišujú sa húževnatosťou, vytrvalosťou, cieľavedomosťou a pod. 
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Prežívanie stresov, strachov, depresií je taktiež u detí odlišné, niektoré deti sú zvýšene citlivé 

a úzkostlivé. Na odlišnosti detí sa samozrejme podieľajú rôzne zdravotné problémy a 

ochorenia s oslabenou imunitou. 

Deti sú jedinečné, ale väčšina rodičov má tie isté predstavy a očakávania ohľadom 

svojich detí. V pozadí tohto ich správania je však ich strach a to je strach z neúspechu a 

zlyhania dieťaťa v škole. Úspech dieťaťa v škole je pre rodiča určitým signálom jeho dobrého 

zabezpečenia v budúcnosti. 

V dobrej snahe a dobrej viere rodičia dieťa sledujú, kontrolujú, porovnávajú a pomáhajú. V 

konečnom dôsledku môžu týmto svojim správaním dieťaťu viac uškodiť. 

Život dieťaťa je podstatne dlhší ako povinná školská dochádzka. Mnohé problémy v 

dospelosti sú ozvenou práve školských stresov. Preto by som odporučila rodičom, aby mysleli 

na psychické, a tým aj fyzické zdravie dieťaťa. 

Škola je iba určitou etapou života, v ktorej by mali mať svoje miesto aj povinnosti a 

pracovné návyky, kultúrne aktivity, športové aktivity, relax a oddych. 
Vzhľadom k odlišnostiam detí by som rodičov upozornila na dva základné problémy, a to je 

práve to ich "očakávanie", ale aj "porovnávanie", ktoré spôsobujú u detí stres. 

Vnútorné a nevypovedané "očakávania" rodičov deti cítia a postupne sa začnú báť, boja sa 

zlyhania, neúspechov a sklamania, že nedokážu naplniť predstavy rodiča. Je dobré očakávať 

ale to, že dieťa bude zdravé, šťastné, pokojné, odvážne a bude si vedieť v živote poradiť. 

"Porovnávanie" ako jedna z výchovných metód rodičov spôsobuje, že sa dieťa cíti 

menejcenné. Vždy sa nájde niekto, kto je v určitej oblasti lepší. Porovnávanie aktivuje rôzne 

obranné mechanizmy a dieťa môže cítiť hnev a chuť po pomste, čo možno pozorovať 

predovšetkým v súrodeneckých vzťahoch. 

 

2. Je možné u dieťaťa vôbec správne dedukovať, aký bude jeho prístup k učeniu už v 

škôlkárskom veku? 

 

Psychológ pozná rizikové faktory, a to nielen z obdobia MŠ. U detí sa sleduje už začiatok a 

priebeh tehotenstva, okolnosti pôrodu, popôrodná adaptácia a potom je to psychomotorický a 

rečový vývin dieťaťa. Sledujú sa časté ochorenia dieťaťa s oslabenou imunitou. 

Upozornila by som na dva prejavy detí, ktoré sú rizikom pre učenie dieťaťa a to je 

hyperaktivita a nesústredenosť, ktoré možno pozorovať už aj v škôlkárskom veku. 
Nesústredenosť a poruchy pozornosti nie sú ovládané vôľou dieťaťa, ako si to často 

vysvetľujú rodičia - "keby len viac chcelo pracovať...". Nesústredenosť a nepozornosť je 

vlastnosť a výkonnosť centrálnej nervovej sústavy. 

Je to podobné ako u fyzického tela - niektoré zdvihne 100 kg a niektoré 20 kg. Tak je to aj s 

výkonnosťou mozgu, niekto vydrží sústredene pracovať hodinu a niekto 5 minút. Tu je 

potrebné hľadať príčiny oslabenej výkonnosti nervovej sústavy. 

Podobne je to aj z hyperaktivitou, ktorú si rodičia vysvetľujú ako veľa energie, ktorú dieťa 

má. Ide však o množstvo svalového napätia, ktoré sa v detskom tele z určitých dôvodov 

aktivuje. 

Je množstvo takýchto "drobných" psychologických poznatkov, ktoré chcem práve aj 

"Výchovou v kocke " rodičom sprístupniť, aby poznali základy "psychologickej abecedy". 

Dnes sa viac hovorí o finančnej, právnej, ekologickej alebo sexuálnej gramotnosti, ale pred 

psychologickou gramotnosťou ľudia skôr utekajú. 

 

3. Ako nájsť taký zlatý rodičovský stred - nepodceňovať dieťa v jeho možnostiach, a 

naopak nepreceňovať jeho schopnosti? 

Vedieť ísť zlatou strednou cestou znamená prijať plusy a mínusy svojho dieťaťa. 

 

Vedieť v správnu chvíľu a na správnom mieste veci prijať a to čo nás hnevá a čo odmietame z 

toho sa poučiť. 

Upozornila by som na dva extrémne prípady z oblasti športu. "Fenomén menom Sagan" - 

húževnatý, cieľavedomý, s dobrou taktikou, odhadom. Od malička bola cyklistika jeho 

záujmom, ktorému sa venoval pretože to on chcel. 



Možno obetoval vzdelanie. Zrejme cítil, že tomu, čo má v sebe by ho žiadna škola nenaučila. 

Schopnosť ovplyvniť to množstvo detí, inšpirovať ich, získať si pozornosť a obdiv ľudí na 

celom svete je dané jeho húževnatosťou, jeho vyžarovaním, sebavedomím vďaka, ktorému 

dokáže aj prehry prijímať s nadhľadom. 

Na druhej strane je 12-ročné dievča, ktoré sa od piatich rokov venuje gymnastike. 

Dennodenné tréningy, potom súťaže a sústredenia. Požiadala ma o pomoc jej matka - "pretože 

dcéra začala odmietať tréningy, prestalo ju všetko baviť". 

Mala som pred sebou dievča so silným depresívnym prežívaním, "vyhorením" a pod 

neustálym tlakom matky. Matke som situáciu dcéry vysvetlila, a ona i napriek tomu chcela 

dosiahnuť iba to, aby dcéra viac trénovala. Navrhla som jej iný postup, ale ten ona odmietla. 

 

Ako sa učí vaše dieťa? Spoznajte jeho štýl učenia, pomôžete mu chápať lepšie Svet 

úspechov, radosti ale aj svet neúspechov a vyhorenie sú pre psychiku dieťaťa rizikové. Je 

múdrosťou rodiča nájsť "zlatú strednú cestu" medzi týmito svetmi aby dieťa "nevyhorelo". 

 

Moja rada: buďte trpezlivý, nechajte najskôr dieťa prejaviť sa, spontánne sa hrať, 

sledujte, objavujte, navštevujte rôzne podujatia. Hľadajte!  
Vytvorte priestor, v ktorom bude môcť dieťa poznávať rôzne aktivity a rozvíjať svoje záujmy. 

Práve toto môže pomôcť dieťaťu objaviť svoj talent. 

 

Dávnejšie som pre deti pripravila "Pracovný denník pre deti", v ktorom som sa snažila 

deťom ukázať množstvo záujmov, ale aj športov a ich netradičné realizovanie. 

 

4. Jednotky nie sú zárukou úspechu dieťaťa v budúcnosti... Aká podpora v učení by 

mala ísť zo strany rodiča? Motivácia a podpora napredovania dieťaťa nielen vo 

vedomostiach, ale aj v rozvoji talentu? 

Moja skúsenosť mi hovorí, že lepšie sa uplatní zdravý trojkár ako vynervovaný a 

vystresovaný jednotkár. 
 

Samozrejme, nie je jednotkár ako jednotkár. Ak má dieťa intelektový potenciál vyjadrený 

číselne ako IQ 140 a má čisté jednotky, zárukou jeho úspechu sú jeho dobré schopnosti a až 

potom známky. 

Ak má dieťa IQ 90 a má čisté jednotky vďaka maximálnemu úsiliu alebo výborným 

pamäťovým schopnostiam, tu jednotky nie sú zárukou jeho úspechu v budúcnosti. 

Podporou zo strany rodičov je nesústreďovať sa iba na výkony dieťaťa v škole.Netlačiť, 

nekontrolovať, nepomáhať v takom rozsahu, že budú vypracovávať za deti projekty. 

Nechať dieťa od začiatku školskej dochádzky preberať zodpovednosť za úlohy a nechať ich 

zažívať dôsledky, ak niečo nesplnia. Od začiatku školskej dochádzky mu dať najavo, že je 

dôležitý on a predovšetkým nevytvárať s učiteľmi (možno aj starými rodičmi) "jednotný 

front" proti svojmu dieťaťu. 

 

Buďte na strane svojho dieťaťa, nech má akékoľvek problémy. Má iba vás a je to vaše 

dieťa a vždy bude. Iba vy ste mu dali to, čo má a nedali to, čo mu chýba. 
Podpora rodičov by mala byť vo vytvorení priestoru pre rôznorodé aktivity. Predovšetkým 

nezabúdať, že okrem učenia sú tu aj aktivity v prírode, v športe, v kultúre a umení, a taktiež 

dieťa má mať aj povinnosti. Iba rôznorodosť aktivít, ale aj spoluúčasť rodičov dieťa viac 

motivuje a obohacuje. 

Motivácia dieťaťa je rozsiahla téma. Rodičia najčastejšie obviňujú deti z toho, že sú lenivé, že 

sa nudia, nechcú nič robiť. Často rodičom musím vysvetliť, že deti nie sú lenivé, môžu byť 

vyčerpané, vyhorené alebo mať neurotické a depresívne ťažkosti. 

 

5. Téma známkovania detí v škole je veľmi rozsiahla a mohli by sme sa o nej rozprávať 

hodiny. Ako vy vnímate hodnotenie žiakov? Odráža skutočne ich vlastnosti a 

schopnosti?  
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Čo by sa stalo keby sa v škole zrušilo známkovanie? Školský systém by sa otriasal v 

základoch. Niektoré deti by si vydýchli a niektoré stratili motiváciu učiť sa. A rodičia? 

Niektorí by stratili "bič" vo výchove svojho dieťaťa. 

 

Na moju otázku, ako sa učí dieťa, mi rodičia často odpovedajú, že je jednotkár, dvojkár, 

trojkár.... 1 (jednotka), 2 (dvojka), 3 (trojka), 4 (štvorka), 5 (päťka) 

 

Jedno jediné číslo, ktoré sa stáva symbolom hodnoty vášho dieťaťa. 
Číslo, ktoré ho sprevádza celé detstvo a ovplyvňuje formovanie jeho osobnosti. 

Číslo, ktoré rozhoduje o tom, či jeho detstvo bude šťastné alebo stresujúce. 

Číslo, na základe ktorého si dieťa vytvára obraz seba. 

Číslo, ktoré by malo vyjadrovať jeho schopnosti, motiváciu, prácu. 

Číslo, ktoré ho motivuje aj demotivuje. 

Číslo, ktorým urobí rodičov spokojných a šťastných. 

Číslo, ktorým ich môže sklamať a nazlostiť. 

 

A príde život. Dieťa zistí, že v živote nestačí zdvihnúť ruku, prihlásiť sa a dostať jednotku. 

Zistí, že jednotky nikoho nezaujímajú. Nevie, ako bude ďalej cenené, uznávané. 

Neoceňujte svoje dieťa za jeho dobré známky. Oceňujte jeho schopnosti, talent, snahu, 

trpezlivosť - "si dobrý fyzik", "obdivujem ťa ako si to zvládol", "cením si tvoju trpezlivosť a 

snahu". Tieto vlastnosti bude potrebovať celý svoj život. Zdôrazňujte ich a podporujte. 

Nereagujte na zlé známky svojho dieťaťa, vnímajte skôr jeho problémy - "máš toho 

veľa", "nie si talent na matematiku", "vidím že ťa to nebaví", "vidím, že máš strach". A 

predovšetkým "môžem ti pomôcť". 

 


