
Ne!

UMĚNÍ ŘÍKAT NE  
BEZ VÝČITEK SVĚDOMÍ

Jesper Juul

Je
sp

er
 J

uu
l  

N
e!



Obsah

7 Úvod 

8 Všechno začíná láskyplným ano 

10 Upřímné ne je láskyplná odpověď

13 Sestavte si svou vlastní náplň práce

15 Jak říkat ne dětem

18 Ne a naše osobní hodnoty 

20 Děti do jednoho roku

23 Roční až pětileté děti

29 Jazyk

38 Potřeby a přání

45 „Co chceš?“

51 Kdy bychom měli říkat ne?

52 Ne vyslovené s rozvahou

55 Spontánní ne

56 Ne, o kterém se nediskutuje

59 Bez ne neexistuje žádné ano

61 Autonomní děti

63 Jak říkat ne tweenům a teenagerům

71 Osobní ne

77 Mužské a ženské ne

79 Jak říkat ne svému partnerovi

85 Dodatek – Platí to i pro děti?



14 15

Jak říkat ne  
dětem 

Z vlastní zkušenosti víme, že bychom svým dětem nejra-

ději stále říkali jen ano. Jsme ochotni udělat pro ně cokoli, 

dokonce pro ně obětovat svůj vlastní život. Dává to smysl, 

protože ano symbolizuje lásku, a tudíž stvrzuje, že je mezi 

námi a dětmi všechno, jak má být. V zásadě není nic špat-

ného říkat na všechno jen ano – říkáme-li jej upřímně, 

láskyplně, bez jakýchkoli očekávání a postranních úmys-

lů. Nicméně si musíme přiznat, že říct jej pokaždé oprav-

du nelze.

Probíráme-li se knihami o výchově dětí, brzy si povšimne-

me, že říkat ne představovalo pro rodiče náročný úkol už od 

nepaměti. V některých obdobích se k němu uchylovali až pří-

liš často, zatímco v jiných se mu přehnaně vyhýbali. Generace 

kolem poloviny 20. století se rozhodla říkat dětem ne – jen 

tak, pro jistotu. Většinou k tomu přidali i přísný pohled a roz-

hněvaný hlas, což ve skutečnosti neznamenalo nic jiného, než 

že by místo toho raději řekli ano. „Ne znamená ne! A nevidím 
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jediný důvod, abych ti to znovu opakoval!“ nebo „Otázky si 

schovej od cesty! Mluv, až ti řeknu!“ Takhle si v té době rodiče 

vynucovali poslušnost svých dětí.

Na počátku devadesátých let nastala velká změna a větši-

na rodičů si zvolila přesně opačnou strategii. Začali na všech-

no říkat ano – opět pro jistotu. Tentokrát nám jejich váhání, 

odmlky, rezignované krčení ramen i rozporuplný tón hlasu 

napovídaly, že by opravdu mnohem raději řekli spíše ne.

Tyto dva výchovné přístupy odděluje necelých padesát let 

a s nimi i zcela odlišné způsoby, jak se rodiče z obou generací 

vypořádávali se svou neschopností říkat to, co doopravdy cítili. 

Zformovaly se totiž ve dvou naprosto odlišných společnostech. 

Prve zmíněná generace poloviny 20. století vyrůstala v těžkém 

materiálním nedostatku. Navíc v  době, kdy rodiče nepochy-

bovali o  tom, jak své děti vychovávat. Drželi se vžité tradice, 

což znamená, že přesně věděli, kdy je správné říct ano, a kdy 

naopak ne. Velmi často ani neměli jinou možnost než říci ne, 

splnit veškerá přání svých dětí si zkrátka nemohli dovolit. Zá-

možnější rodiče ano, ale lidé z jejich okolí na to pohlíželi jako 

na rozmazlování. Což bylo samozřejmě částečně živeno závistí.

V  porovnání s  tehdejšími jsou dnešní rodiče na tom fi-

nančně mnohem lépe. Osvojili jsme si konzumní způsob ži-

vota a blahobyt, kterého se nám dostává, nás do značné míry 

definuje i  osobnostně. Stali jsme se spotřebiteli, my i  naše 

děti. Nosíváme domů obrovské nákupní tašky a oči nám při-

tom září – díky endorfinům, které se nám vyplaví do moz-

ku pokaždé, když uspokojíme svou nákupní potřebu. Zásady, 
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pravidla a hodnoty, jež byly neodmyslitelnou součástí před-

chozí generace a její naléhavé finanční tísně, jsou dávno pryč.

V konzumní společnosti si cestu, jak vyjít s penězi, většina 

rodin už nějak najde. Ať si dítě dá v horkém letním dni jeden, 

dva, nebo pět kopečků zmrzliny, nijak výrazně to jejich roz-

počet nezatíží. O deset procent dražší oblečení, než by bylo 

nezbytně nutné, to také ne. Rodiče si nakonec vždy najdou 

způsob, jak věci koupit, často je k tomu vede snaha zvýšit ob-

líbenost svého dítěte mezi vrstevníky, nebo tím chtějí naopak 

podpořit vlastní prestiž a  postavení mezi ostatními rodiči. 

Není žádnou novinkou, že při budování dobrého jména i vyš-

šího společenského statusu hrají děti důležitou roli, stejně 

jako při kompenzování nedostatku téhož!

Jedním z důvodů, proč dnešní rodiče neříkají svým dětem 

ne, je tedy bezpochyby současná hojnost. Jsou tu však i další 

důvody. Někteří rodiče se snaží konfliktům vyhýbat. Jiní jsou 

líní na to, aby se do nich vůbec pouštěli, nebo se snaží atmo-

sféru v rodině proměnit v oázu dokonalého štěstí a harmo-

nie. Další natolik postrádají kontrolu nad vlastním životem, 

že říkat ne ani nedokážou, zatímco jiní zcela nepochopili 

koncept „respektujícího přístupu k dětem“.

Než se na některé z těchto rodin podíváme blíže, zastav-

me se na okamžik u toho, proč je vlastně tak důležité umět 

dětem říkat ne. Jak u většiny toho, co se v rodině odehrává, 

i tady platí, že není až tak důležité, co děláme nebo říkáme. 

Mnohem větší dopad mívá, jak a proč to děláme nebo říkáme. 

Rozhodně si nepředstavujme, že všechno bude v  nejlepším 

UKÁZKA 1 UKÁZKA 1

pořádku, budeme-li dětem říkat ne tolikrát a tolikrát za den. 

Takhle to skutečně nefunguje. Máme ovšem spoustu zkuše-

ností, jež jasně prokazují, že říkáme-li dětem své ano polo-

vičatě, rozpačitě, neupřímně nebo defenzivně, výrazně tím 

poškozujeme svůj vztah s nimi.

NE A NAŠE OSOBNÍ HODNOTY 

Pro mnohé z nás je obtížné pochopit, jak může být ne láskypl-

nou odpovědí. Jak to, že pro dobrý vztah mezi dvěma lidmi je 

tak nesmírně důležité? Kdybychom se zpětně podívali na svůj 

život, zjistili bychom, že mnoho našich konfliktů vzniklo proto, 

že někdo nedokázal říci ne, třebaže to tak ve skutečnosti cítil. 

Děje se to pokaždé, nevyjádříme-li se dostatečně jasně nebo 

nevíme-li sami, co vlastně chceme. V některých rodinách nebo 

kulturách se ne pokládá za absolutně nepřípustné, jinde ho 

členové rodiny neradi slyší, protože si jej spojují s odmítnu-

tím. My ovšem musíme mít na paměti, že ne jenom zřídkakdy 

znamená odmítnutí. Vyvolá-li v nás takový pocit, bývá to proto, 

že jsme se nedokázali postarat o vlastní hranice a potřeby. Jak-

mile se nám to nedaří, budeme se s největší pravděpodobnos-

tí snažit vyřešit své pocity nepohody tím, že obviníme druhé. 

Umění říkat ne spočívá v převzetí odpovědnosti za sebe samé-

ho – v zájmu svém i v zájmu kvality našich vztahů s ostatními.

Existuje však mnoho zdánlivě přesvědčivých důvodů, na 

základě kterých se říkat ne druhým lidem zdráháme:
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 ▷ Nechceme si druhé pohněvat, nakonec jim však ublížíme.

 ▷ Snažíme se vyhnout konfliktům tady a teď, jen si tím zadělá-

váme na spoustu nepříjemných konfrontací o něco později.

 ▷ Toužíme po tom, aby nás ostatní měli rádi, ale ve výsledku 

s těmito lidmi pociťujeme jen vzájemnou averzi. Občas se nás 

zmocní i odpor k sobě samému.

 ▷ Usilujeme o to, abychom byli oblíbení, ve finále nás druzí jen 

využívají a dělají si z nás poskoka.

 ▷ Snažíme se být ke druhým milí a vstřícní, ve skutečnosti ale 

působíme odměřeně a odmítavě.

 ▷ Rádi bychom byli otevření a  velkorysí. Místo toho jsme jen 

nevrlí a úzkostliví.

Za všemi těmito motivy se skrývá naše elementární potřeba cí-

tit, že máme hodnotu, tedy, že jsme hodnotní pro ty, které miluje-

me. Tato potřeba se nikde neprojevuje intenzivněji než ve vztahu 

s našimi dětmi. Přejeme si dát jim všechno, co jen můžeme – 

a co je nejdůležitější – zajistit pro ně lepší život, než máme my 

sami. Kombinace této základní potřeby cítit se hodnotný a naší 

touhy zkvalitnit život následujícím generacím je bezpochyby 

hlavní příčinou, proč je pro nás, obzvláště ve vztahu k dětem, 

ono hledání zdravé rovnováhy mezi ano a ne natolik obtížné.

Říct ne si od nás žádá pečlivou rozvahu, vnitřní odhodlá-

ní, odvahu a naprostou upřímnost. Právě proto je to ta nejtěž-

ší odpověď. A zároveň i ta nejláskyplnější.
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DĚTI DO JEDNOHO ROKU

Malé děti podobná dilemata netrápí, vyjádřit se je pro ně 

docela snadné. Jde jim to dlouho před tím, než se naučí 

mluvit. Mají-li při kojení dost, jednoduše odvrátí hlavičku, 

usnou nebo mléko vyplivnou. Mohou protestovat, když si je 

chce pochovat někdo cizí, nebo se rozplakat, snažíme-li se 

je uspat, aniž by byly dost unavené. Během tohoto období 

překračují rodiče vlastní hranice a kvůli miminku dávají své 

potřeby stranou. 

Dítě má přirozenou schopnost říkat rodičům ne, zatím-

co rodiče cítí povinnost říkat mu ano. Tím mezi nimi vzniká 

první skutečný konflikt. Od rodičů to často vyžaduje značnou 

dávku sebeovládání.

Avšak i ty nejmenší děti v sobě mají přirozenou touhu s ro-

diči spolupracovat. Přizpůsobí se, kdykoli jsou toho schop-

ny. Mnohem raději než ne totiž říkají svým rodičům i všemu 

kolem ano. Nežádají nic jiného než uspokojení svých potřeb 

a pocit bezpečí, který jim dodává blízkost otce a matky. A prá-

vě tato vrozená potřeba bezpečí, již se tolik rodičů snaží svým 

dětem zajistit, je zároveň nutí říkat jim ano – dávat jim všech-

no, co chtějí a potřebují.

V minulosti se rodiče snažili naplňovat dětem jejich po-

třebu bezpečí tím, že stanovili přísná pravidla a pevné hra-

nice, kterých se drželi bez ohledu na protesty dítěte. (Slavný 

dětský lékař Benjamin Spock utěšoval matky tvrzením, že si 

děti pláčem posilují plíce).
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JAK ŘÍKAT NE SVÉMU PARTNEROVI

Nikdy bychom neměli zapomínat, jak důležité je říkat si na-

vzájem ano. S  tím také souvisí, že jednou z nejlepších věcí, 

které můžeme pro své partnery udělat, je podporovat je, aby 

říkali ne.

Málokdo z nás je toho schopen sám od sebe. Právě proto 

k tomu potřebujeme partnerovu podporu, pomoc i svolení.

„Co kdybychom o víkendu zajeli za mou sestrou a  její ro-

dinou?“

„Ona ti volala?“

„Ne, ale dlouho jsme je neviděli!“

„No, já jsem si vlastně říkal, že bychom spíš mohli… “

„Jen si vzpomeň, jak často jezdí oni k nám. A jak to bývá fajn!“

„Jasně, to máš pravdu. Ale není to zas tak dávno, co 

jsme je viděli naposledy.“

„Proč nikdy nechceš udělat, co navrhuju já? Obzvlášť 

když se to týká mojí rodiny?!“

„Já neříkám, že nechci. Akorát, že… Ale jo, tak dobře. 

Zajeďme za nimi!“

„Co kdybychom o víkendu zajeli za mou sestrou a její ro-

dinou?“

„Ona ti volala?“

„Ne, ale dlouho jsme je neviděli!“

„No, já jsem si vlastně říkal, že bychom spíš mohli… “

„Chtěla bych je vidět. Ale vypadá to, že ty bys raději 

dělal něco jiného... “

„Ne, ale…“

„A čemu bys dal přednost ty?“

„Raději bych tentokrát strávil klidný víkend doma.“

„Tak dobře, nevadí mi, že říkáš ne.“

„A nezlobíš se?“

„To bych sice mohla, ale mnohem víc by mě štvalo, 

kdybys mi neřekl, co si doopravdy myslíš. Ráda bych se se 

sestrou viděla, ale taky chci manžela, co mi nic nenamlou-

vá. Když vím, jak to vnímáš ty a za čím si stojíš, pak je pro 

mě snadné se s tím vypořádat.“

Pokud si tento pár projde několika dalšími podobnými roz-

hovory, jediným výsledkem budou emočně zraňující obvině-

ní a velmi nepříjemná atmosféra. Mohli bychom to svést na 

ženu a tvrdit, že mužem manipuluje, nebo na muže, protože 
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se chová jako slaboch, ale to by nikomu z nich neprospělo. 

Navrhuji zdravější verzi té samé situace:

Tentokrát žena udělala to nejlepší, co mohla. Než aby strávi-

la víkend s pocitem odpovědnosti, že udělala rozhodnutí za 

svého muže, vrátila mu tuto odpovědnost patřící jen jemu 

zpět. Ne formou útoku, ale přizváním ke konstruktivnímu 

dialogu.
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najdou způsob, jak spolu žít. To je pravda. A také záleží jen na 

vás, jak se rozhodnete žít a jak se s tím následně vypořádáte.

Je samozřejmé, že hlavní potřebou všech dětí je žít po boku 

rodičů, kteří pro ně představují ty nejlepší možné dospělé 

vzory, od kterých se mohou učit. Historie i veškerý výzkum 

nám říkají, že zejména chlapcům prospívá, když vyrůstají 

s otcem, který je schopen (a který má dost odvahy) říkat ano 

sobě a ne své partnerce. Dívky mají stejnou potřebu, ale zpra-

vidla vzhlížejí spíš k matkám, které se dnes dokážou mno-

hem lépe než kdykoli v minulosti postavit ve vztahu se svými 

muži samy za sebe. Dívky si navíc často procházejí obdobím, 

kdy svým matkám říkají ne. Snaží se tím zjistit, jak moc nebo 

jak málo se jim podobají.

Co se duševní a emoční zralosti týče, chlapci obvykle zů-

stávají za dívkami pozadu. Částečně je to způsobeno tím, že 

matky mají tendenci své syny přehnaně opečovávat a příliš je 

chránit. A také tím, že mnoho synů se nenaučí říkat matkám 

ne. A protože se chlapci nemusejí bát, že jednou budou přes-

ně jako jejich matky, nemusejí se ani tolik snažit vymezovat 

sami sebe, jak to dělají dívky. O to více jsou však závislí na 

dobrých mužských vzorech – na mužích dostatečně vyzrálých 

na to, aby uměli říct ne ženě, kterou milují, obzvláště mají-li 

tím ochránit vlastní integritu nebo osobní hranice.

Umění říkat ne vašemu partnerovi nebo dobrým přátelům 

se nijak neliší od umění říkat ne vašim dětem. Základem je, 

abyste byli ochotni a schopni říkat ano sami sobě. A necíti-

li se přitom provinile, ale naopak zcela vyrovnaně. Spousta 

Není přece nic špatného na tom, když bereme ohled na 

přání druhého a navzájem o sebe pečujeme. Z dlouhodobého 

hlediska se však vzájemný vztah partnerů vážně poškodí, po-

kud se každý z nich nebude schopen postarat především sám 

o sebe. A jsem-li ve vztahu, nejde nikdy o „můj problém“ – jde 

o „náš problém“. Protože odpovědnost, kterou nejste ochotni 

převzít a které se vyhýbáte, nese místo vás váš partner – a to 

je pro něj velice těžké břemeno.

Mnozí otcové snadno řeknou ne dětem, ale jen s obtížemi 

své partnerce. Pro tuto skutečnost existuje spousta příčin – 

i  několik opravdu žalostných. Uvedu teď některé následky 

nevysloveného ne:

 ▷ Budete postupně ztrácet partnerovu důvěru, a to bez ohledu 

na to, jak ryzí byly vaše úmysly.

 ▷ Intimita se bude z vašeho vztahu vytrácet tím více, čím častěji 

zůstane vaše ne nevyřčené. Bude se ve vašem nitru hromadit, 

až nakonec vyvře na povrch v podobě agrese nebo obrany. 

Mnoho zdánlivě nepodstatných, zato nevyslovených ne spojí 

své síly do jednoho velkého a definitivního ne pro váš vztah.

 ▷ Každé nevyřčené ne oslabí vaši sebeúctu a tím i pocit vlastní 

hodnoty.

 ▷ Dáte svým dětem špatný příklad a nebudete pro ně potřeb-

ným vzorem.

Možná přemýšlíte, jak moc na tom všem vlastně záleží, vždyť 

nikdo není dokonalý a dva lidé si tak či onak vždy nakonec 
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z nás s tím potřebuje začít a trpělivě čekat, až se tato vyrovna-

nost a dobrý pocit dostaví – až si doslova prorazí cestu vrst-

vami prvotně pociťované viny, špatného svědomí a strachu ze 

ztráty přízně druhých. Tyto vrstvy nám můžou někdy připa-

dat tak tvrdé a neprorazitelné jako tvrdý povrch zemské kůry. 

Máte plné právo říkat ano i ne, kdykoli to považujete za 

správné – ale musíte si toto právo sami a aktivně nárokovat. 

Nikdo vám ho nenaservíruje na stříbrném podnose.

UKÁZKA 2
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a vzdělávání dětí a mládeže, zakladatel Familylabu.

Významně ovlivnil pohled na dětský vývoj a psychiku. Po-

dílel se na transformaci vzdělávacího systému v Dánsku, kte-

rý je dnes jedním z nejkvalitnějších na světě.

Jako terapeut pracoval mnoho let s dětmi a mládeží s po-

ruchami chování, s pedagogy ve školách a školkách a s rodi-

nami jako dobrovolník v uprchlických táborech během války 

v bývalé Jugoslávii.

Přístup Jespera Juula je v souladu s nejnovějšími poznatky 

moderní neurovědy i relační psychologie.

„Děti nepotřebují dokonalé rodiče nebo pedagogy.  

Potřebují dospělé, kteří přebírají odpovědnost za své chyby.“

Jesper Juul
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UMĚNÍ ŘÍKAT NE  
BEZ VÝČITEK SVĚDOMÍ

Ne!
Jesper Juul
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Mnoho z nás vyrostlo v autoritativním výchovném 

režimu, v němž rodiče říkali svým dětem na všechno 

ne a mluvili s nimi jazykem, který je zraňoval a po-

nižoval. Proto dnes volíme opačný přístup a říkáme 

dětem na všechno ano. Osvojili jsme si velice nepři-

rozený, strojeně sladký a uhlazený tón hlasu v do-

mnění, že s nimi navážeme zdravé vztahy. Zapomněli 

jsme však na jednu důležitou věc – láskyplných vzta-

hů nedosáhneme, změníme-li negativní jazyk v po-

zitivní, potřebujeme najít jazyk osobní a co nejvíce 

autentický. A v tom je velký rozdíl.

Musíme se naučit říkat druhým lidem ne ve chví-

lích, kdy chceme říci ano sami sobě – vlastním hra-

nicím, hodnotám a přáním. Přestože většina z nás 

vyrostla v přesvědčení, že právě tohle je sebestřed-

né, asociální, nepříliš láskyplné či drzé, dnes víme, 

že tato schopnost je rozhodujícím ukazatelem du-

ševního zdraví i osobního a sociálního růstu.

„Člověk, který si neumí stanovit své 
osobní hranice, připomíná neoplocený 
ovocný sad – kdokoli tam může vejít  

a najíst se na účet majitele.“

JESPER JUUL


