
(Jak) mluvit s dětmi o válce?  
S Petrou Wünschovou z Centra LOCIKA, které se zabývá duševním zdravím dětí, a s Peterem Pöthem, 
psychoterapeutem a psychiatrem

(Poznámky z živého vysílání, Jitka Jindrová) 

Mluvit s nimi? Ano, ne? 
- Pro! to má smysl? Pro d"ti je d#le$ité se moci na rodi!e spolehnout. Pokud vnímají atmosféru, 

ale nikdo s nimi o tom nemluví, d"láme prostor pro jejich fantazie. Povídat si s nimi o tom, co se 
d"je kolem nás, jak to my sami pro$íváme…  

- T"$k%m témat#m se nem#$eme vyh%bat, proto$e je to sou!ást $ivota. U!íme je tím, jak s 
takov%mi tématy zacházet i v dosp"losti. 

- Posilujeme d#v"ru, dít" s námi m#$e mluvit i o vá$n%ch v"cech. 
- D"ti to vnímají od malého v"ku, informace p&izp#sobit. Nejmen'ím sta!í rámcov" - n"co se d"je, 

s tatínkem to &e'íme, bude to v po&ádku. 
- 1-2r. d"ti vnímají náladu a emoce! U$ mal%m d"tem má smysl to &íct, proto$e emo!n" dostávají 

informaci, $e je to pod kontrolou. Nem#$eme si myslet, $e pokud dít" “d"lá, jako$e nic”, tak nic 
nepro$ívá, nep&em%'lí o tom, co se d"je. 

- Nejhor'í je nemluvit o tom!! A !ekat, a$ se dít" zeptá nebo a$ bude mít no!ní m#ry a vzbudí se s 
plá!em.  

Jak se na takov% rozhovor p&ipravit p&ipravit? 
- Rodi! se musí nejd&íve spojit se sv%mi emocemi - uv"domit si, jak se cítím, znormalizovat si to. 
- Není na 'kodu, pokud dít" vidí, $e je nám to líto a bre!íme nebo se zlobíme… ale musí to b%t 

regulované! Nesmím tím dít" zaplavit a zúzkost(ovat. Pokud cítím, $e m" to zavaluje, od dít"te 
odejít a vy&e'it si to, zklidnit se, dát si odstup. 

- Usmíváme se a za námi padají bomby? To není ok. Autenticita je na míst". 

V$dycky myslet na to, s jak%m dít"tem mluvím! 
- Jedno dít" v první t&íd" je vysp"lej'í ne$ jiné, nejde to podle v"ku generalizovat 

Rozhovor - Kdy? Kde? 
- Ned"lat z toho velikánskou událost, ale vyu$ít b"$né p&íle$itosti, které se k tomu naskytují. 

Nedávat na to n"jak% extrémní d#raz.  
- N"kdy i doma cílen", pokud to dít" je spí'e uzav&ené a neventiluje nic takového. Pokud se ta 

situace n"jak po&ád nenabízí. (“Mo$ná o tom p&em%'lí'… kdybys cht"l, m#$eme si o tom povídat. 
Zajímá t" n"co? T"ch informací je hodn" a po&ád se m"ní.”) Ví', kdo za tím je? Jak si ho 
p&edstavuje'? 

- Co malému dít"ti &íct o Putinovi? (P&ed'kolák, mlad'í 'kolní v"k) )e to není v'emocn% !arod"j, 
ale politik, kter% nevíme p&esn", co zam%'lí. Situaci s ním &e'í dosp"lí, kte&í jsou ve vlád". Zlo 
b%vá pora$eno. / Zlo je mo$né zni!it, jsou na to prost&edky, v'ichni se o to sna$íme. 

- Vná'et do rozhovoru nad"ji! Mluvit o tom, co se povedlo. Sbírat p&íb"hy, jak se kdy dalo postavit 
zlu.  

- NEML)IT, jen informace dávkovat podle v"ku. Nesna$it se to zaobalit. 
- Nebát se toho, sta!í b%t autentick% 

Pot&ebujeme zabránit pasivit". 
- Kdy$ dít" zapojíme, zbavuje ho to bezmoci a napl(uje ho pocitem, $e n"co m#$e d"lat a pomoci 

tomu, aby bylo líp 
- V cizích zemích minist&i d"lají i info pro d"ti - mohou se ptát 
- Podporuje to du'evní zdraví, sni$uje to úzkost  
- Pocit, $e je n"!eho sou!ástí pomáhá, je posilující  
- I kdy$ mám jako rodi! postoj, $e ur!it" “tohle ni!emu nepom#$e”, p&idat se k n"mu.  
- Formující zá$itek - nau!í se s takovou situací pracovat aktivn"  



P&ibli$n" podle v"ku: 

3-5 LET 
- Nejvíc vnímá to, jak to p#sobí na mámu. Pocity p&ed d"tmi ukázat, ale nezahlcovat. 
- “Jeden zl% pán n"kde zabíjí lidi a i kdy$ je to hodn" daleko a nem#$e se nám nic stát, mrzí m" to 

a jsem z toho moc smutná.” 
- Normalizovat strach - m#$eme to zvládnout (i my jsme u$ strach zvládli) 
- Co si p&edstavuje', $e je válka? Bojim se, $e p&ijde a$ sem a um&eme. “Já ten strach mám taky, 

ale p&ejeme si, aby se to nestalo. Ud"láme pro to v'echno.” “Budeme tu spolu.”  
- Do 2 let musí mít dít" ABSOLUTNÍ POCIT BEZPE*Í, potom u$ se m#$e dít" u!it pracovat se 

stresem, hrozícím nebezpe!ím, nejistotou. 

12 LET 
- Pozor na informace ze sociálních sítí (ptát se, na co koukají, kdy na to koukají)… dobr% d#vod 

zajímat se o regulaci - !ím víc se tomu vystavuje, tím více bude úzkostné 
- Mluvit v"cn", nastínit pravd"podobn% v%voj 
- Ne v'echny informace jsou pravdivé, pozor na fake news (zacházení s médii) 
- Umírají tam d"ti? “Ano, je to velmi smutné… bohu$el jo. Ale plno maminek odjí$dí s d"tmi do 

bezpe!í.” Um&u i já? “Jednou ano, ale kv#li téhle válce neum&e'.” 

DOSPÍVAJÍCÍ 
- Práce s nejistotou - ano, m#$e se n"co tragického stát, ale já musím $ít tak, aby úzkost neovládla 

cel% m#j $ivot… “Je mi to líto, ale opravdu nevím. Bojím se, taky z toho mám strach.” 
- Tady u$ mají dost vrstevník# kolem sebe, kontakt s ostatními tu úzkost rozpou'tí 
- Pohyb, písni!ky, tvo&ení  
- B%t citliv"j'í na zm"ny chování (potí$e s jídlem, spánkem, agresivní chování) 

- V $ivot" jsou v"ci, které jsou smutné! (Ale jsme ve sv"t", kde mnozí rodi!e ne$ aby p&iznali dít"ti, 
$e um&el k&e!ek, ho schová do mrazáku) 

- Ztrátu n"koho neod$ijeme jinak ne$ smutkem. Nejde to pop&ít, vynechat. 
- “Jsou v nebí!ku.” zavání pop&ením, ud"lat rituál je mnohem efektivn"j'í pro budoucí $ivot 
- *asto nás mají d"ti za Bohy - !as jim to vyvrátit 

Pé!e o sebe, sbírání dobr%ch zá$itk# 
- Vytvá&et kotvy v b"$ném $ivot", nerezignovat na to, neutáp"t se  
- U!it d"ti vd"!nosti (za to, $e venku svítí sluní!ko… $e m#$eme jít ven na procházku) 
- Je p&irozené, $e jsme víc aktivováni k pomoci a na druhé, $e se nám t&eba nechce jít do kina 

Men'iny u nás 
- Nestojí o lítost, ale je na míst" nabídka pomoci, pozornost 
- Jasn" odli'it chování, které není v po&ádku, ale není tam kolektivní odpov"dnost! 
- Tip pro u!itele: mluvit o emocích, které to v nás vyvolává (krom" vzteku hledáme i nep&ítele, ale 

ten mal% rusk% chlape!ek za to v#bec nem#$e, proto$e neexistuje “zl%” a “dobr%” národ, ale zl% 
a dobr% jedinci) 

- Ten zl% pán (Putin) to ned"lá proto, $e je Rus, v#bec nezávisí na tom, kde se narodil  
- Rozvíjet debatu i o tom, jak vzniká násilí, kde se bere  
- Ukazovat p&íklady, které jdou proti stereotyp#m: pán svému ruskému kolegovi posílá !ást platu, 

sami Rusové demonstrují proti válce 

Putin 
- V situaci, kdy nás napadá a úto!í nem#$eme &e'it to, jaké m"l d"tství.. 



- Fantazie d"tí o tom, $e by ho zast&elily… (vyjad&ují vztek, kter% je oprávn"n%… máme právo se 
bránit) 

Bagatelizace 
- *teme to jako obrannou reakci (pro dít" je to velmi náro!né téma) 
- Humor m#$e pomáhat, ale nesmí b%t zam"&en% proti n"komu nebo to celé bagatelizovat - mluvit 

o soucitu, o tom, $e jsou tam lidé, kte&í trpí (“Hele, ale trpí tam dosp"lí i d"ti… to bohu$el není 
po!íta!ová hra, ale realita”) 

- Hra na st&íle!ku - není bagatelizace, spí' zp#sob, jak se s tím d"ti vyrovnávají  

Ve t&íd" 
- Mluvit o emocích - Komu bylo o emocích smutno? Kdo má strach? 
- B%t si v"dom% toho, $e p&ijdou d"ti, které jsou zasa$ené informacemi z médií (&e'it kdo za to 

m#$e, co je za tím… te+ nemá smysl) 
- Opa!n% názor (schvalování invaze apod.) - dít" je v konfliktu mezi rodi!i a názory ostatních d"tí, 

nejjednodu''í je tyto d"ti odkazovat a vracet k tomu, $e je to v tuto chvíli trestn% !in… “My si 
nemyslíme, $e je dobrá v"c n"co takového ud"lat, proto$e to zp#sobuje plno utrpení.” (U!it je, 
$e utrpení ostatních lidí je 'patn".) 


