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Doporučujeme:

Tak rychlé tempo, jakým se vyvíjí dítě od narození do věku dvou let, se už 

nikdy v průběhu života neopakuje. Proto je toto vývojové období dítěte 

klíčovým tématem pro rodiče i odborníky. Jedny z našich nejzkušenějších 

a nejrespektovanějších odbornic, dlouholeté pracovnice Ústavu pro péči 

o matku a dítě v Podolí, zvou prostřednictvím této knížky rodiče a všechny 

vychovatele do světa nejmenších dětí a srozumitelně, přehledně a empaticky 

předávají informace o pohybovém, poznávacím a citovém vývoji dítěte. 

Autorky radí, jak podpořit zdravý vývoj děťátka a vyvarovat se pochybení. 

Rodiče krok za krokem poznají, co se s jejich dítětem v průběhu 

psychomotorického vývoje děje, jakými změnami prochází.

Text doprovázejí cenné fotografie, které dokumentují jednotlivé 

vývojové etapy.
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Vývoj a výchova 
děťátka 
do dvou let 
Psychomotorický vývoj 

● Pohybový, rozumový 
 a citový vývoj dítěte
● Hra, řeč, spánek  
● Praktické rady
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přednáškami a výchovou studentů i psychologů významně ovlivnil 
psychologii u nás i v zahraničí a prospěl mnoha dětem i rodičům.
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S lovo na úvod
Malý človíček od svého narození do věku dvou let ujde veliký kus cesty. Jeho 
vývoj jde kupředu ohromně rychle, tak rychlé vývojové tempo se už nebude 
nikdy opakovat. Je to velká výzva pro nás dospělé, abychom mu na této rychle 
ubíhající cestě pomáhali, jak nejlépe umíme.

V dnešní době má většina rodičů přístup k velkému množství informací 
týkajících se výchovy a vývoje dítěte zejména díky internetu. Také na našem 
knižním trhu je mnoho knih, které ukazují rodičům, jak mají o svého potomka 
pečovat. Někdy však tato doporučení nevedou k očekávaným výsledkům. Čím 
si to vysvětlit?

Odl išnost i  v chování
Především je nutné si uvědomit, že dítě si přináší na svět určitou „výbavu“ 
vlastností a dispozic, to znamená, že každý nový človíček je od samého začátku 
jedinečnou bytostí. A protože je každé dítko jiné, liší se děti i ve svých reakcích 
na různé podněty – říkáme, že v jejich chování existují už od narození významné 
individuální rozdíly, které je třeba brát v úvahu, když o dítě pečujeme. To, co 
je pro jedno děťátko velmi vhodným výchovným postupem, pro druhé může 
být postupem méně vhodným až necitlivým, který pak může způsobit, že vý-
voj nebude optimálně pokračovat. Rodiče by proto měli ve své výchovné péči 
postupovat vždy s ohledem na individuální zvláštnosti chování svého potomka.

Indiv iduální  rychlost  vývoje
Individuální rozdíly se také týkají toho, jakým tempem vývoj pokračuje. Navíc 
u některých dětí nemusí být vývojové tempo stejné ve všech oblastech vývoje – 
může být například pomalejší v pohybovém vývoji, zatímco v ostatních oblastech 
je rychlost vývoje normální. Bývá to kupříkladu časté u předčasně narozených 
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dětí, u kterých bychom se neměli řídit při zjišťování, co již mají umět, jejich 
kalendářním věkem, ale vždy od něho odečíst dobu, o kterou se narodily dříve.

Pro správnou stimulaci vývoje dítěte je nutné vědět, na jaké vývojové úrovni 
se dítko nachází, a motivovat je k takovým dovednostem a činnostem, které 
odpovídají dané vývojové úrovni. A aby šel vývoj kupředu, je možné zařadit do 
hry podněcující vývoj dítěte určité prvky, které jsou nepatrně obtížnější než ty, 
co dítě již zvládá. Tím zajistíme, že ho provádění činnosti po určité době neo-
mrzí, ale bude ho lákat pro svou částečnou novost a mírně zvýšenou obtížnost.

Co je cí lem knížky?
Pro zdravý vývoj dítěte je potřebné, aby probíhal pokud možno rovnoměrně ve 
všech oblastech. Naší snahou proto je seznámit rodiče s poznatky o změnách, 
k jakým v prvních dvou letech života dochází ve vývoji dítěte – věnujeme se 
vývoji bdění a spánku, vývoji pohybových dovedností a rozumového poznávání 
i řeči, sledujeme, jak postupuje citový a sociální vývoj. Tyto poznatky mohou ro-
dičům pomoci posoudit, na jaké vývojové úrovni se jejich dítko aktuálně nachází.

Zároveň knížka může sloužit jako inspirace pro vhodnou stimulaci další-
ho vývoje dítěte. Měla by vést rodiče také k tomu, aby poznávali individuální 
zvláštnosti chování svého dítěte, aby si všímali, o jaké podněty má jejich děťátko 
zájem, za jakých podmínek je spokojené nebo naopak nespokojené, jak se u něho 
vytváří pocit jistoty a bezpečí, který patří k základním duševním potřebám dítěte, 
a podle toho ve své výchovné péči postupovali.

Výsledky výzkumů ukazují, že rodiče jsou k takové individualizované péči 
dobře psychobiologicky vybaveni. Proto mohou důvěřovat ve své rodičovské 
schopnosti a nemusí být jen závislí na tom, co si v literatuře přečtou.

Přejeme Vám hodně radosti a krásného osobního obohacení z poznávání 
vašeho dítěte a hodně tvůrčích nápadů při jeho výchově.



vývojové etapy 
od narození 

do dvou let  ž ivota
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Od narození 
do 2.  měsíce

Chování – spánek, 
bdění,  p láč
Když se děťátko narodí, většinu času prospí – většinou 16 až 20 hodin denně. Je 
tomu tak v prvních čtyřech týdnech života, které bývají označovány jako novo-
rozenecké období, a dítě je tudíž z odborného hlediska nazýváno novorozencem. 
Velice podobné je to ale i v následném druhém měsíci, kdy už se mluví odborně 
o děťátku jako o kojenci.

Spánek
Protože je spánek v tomto nejranějším období života dítěte jeho nejčastějším 
chováním, věnujeme mu zde značnou pozornost. Předně by rodiče měli vědět, 
že chování děťátka během spánku se mění, že spánek není jednotný. Porozumět 
spánku dítěte pokládáme za důležité, a tak si ho nyní blíže popíšeme. Jaké různé 
spánkové stavy můžeme u našich maličkých rozeznat?

Klidný spánek
Spící děťátko si rodiče nejčastěji představují, jak klidně leží na zádíčkách se 
zavřenýma očkama, pravidelně dýchá a téměř se nehýbe. Hlavička je otočena 
k jedné straně a ručky jsou položeny kolem hlavičky, jak je vidět na obrázku 1.

Takovýto spánek, který jsme právě popsaly, se nazývá klidný spánek. Tento 
spánkový stav netrvá dlouho, jen 10–20 minut, kdy je vystřídán jiným spánko-
vým stavem, o kterém se zmiňujeme dále.

+
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Obr. 1 Typická poloha novorozence během spánku

Paradoxní spánek (REM spánek)
Tento druhý spánkový stav je delší, trvá kolem 30–40 minut. Chování děťátka 
během tohoto spánku je jiné. Má také většinou zavřené oči, ale může je mít 
i přivřené. Typické je, že se objevují rychlé pohyby očních bulbů. Tyto pohyby 
jsou dobře patrné, nejen když má dítě oči přivřené, ale i za zavřenými víčky. 
Pohyby očí jsou pokládány za nejcharakterističtější znak tohoto spánkového 
stavu. Proto se někdy tento spánkový stav nazývá spánkem s rychlými očními 
pohyby, což je v angličtině označováno termínem Rapid Eye Movement a odtud 
vznikla užívaná zkratka REM spánek.

Vedle očních pohybů mohou rodiče u děťátka pozorovat také četné pohyby 
tělíčka. Typické jsou rovněž pohyby obličejových svalů. Jde o různé grimasy, 
které připomínají často úsměv – odtud asi lidové rčení, že si dítě ve spánku hraje 
s andělíčky. Tento spánkový stav bývá rovněž nazýván paradoxní (někdy též 
aktivní), a to proto, že v některých charakteristikách (např. pohybové aktivitě, 
aktivitě nervových buněk mozku) připomíná spíše bdění. Někteří rodiče si mo-
hou myslet, když pozorují chování svého děťátka v tomto spánkovém stavu, že 
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je dítě neklidné a probouzí se, a mohou do spánku nevhodně zasahovat. Dítě by 
však nemělo být v tomto spánkovém stavu rušeno.

Nediferencovaný spánek
Vzhledem k nezralosti centrálního nervového systému není nejmenší dítě schop-
no setrvat v klidném nebo paradoxním spánku delší dobu bez přerušení. Proto 
je u nejmenších dětí spánek často přerušovaný bděním, pláčem nebo spánkem, 
který bývá nazýván spánkem nediferencovaným. Během nediferencovaného 
spánku se obvykle vyskytují pohyby tělíčka, oči mohou být zavřené, přivřené 
i otevřené, ale nepohybují se, zaznamenáváme i různé hlasové projevy.

Jeden úsek klidného spánku následovaný jedním úsekem paradoxního spánku 
tvoří jeden spánkový cyklus. U malých dětí trvá zhruba 60 minut a započítávají 
se do něho i úseky nediferencovaného spánku. Tyto cykly se v průběhu spánku 
dítěte stále opakují.

Výskyt diferencovaných spánkových stavů, tj. spánku klidného a paradoxní-
ho, je podmíněn zralostí centrální nervové sousty (CNS), která zabezpečuje sou-
hru mezi různými procesy probíhajícími v organismu dítěte. Nevhodné zásahy 
do spánkových cyklů a probouzení dítěte mohou vytváření této důležité souhry 
narušovat. To má pak nepříznivý vliv na další vývoj spánku.

Co je pro zdravý vývoj spánku důležité
Je potřebné, aby rodiče uměli spánek svého dítěte rozlišovat, a nenarušovali 
klidný nebo paradoxní spánek dítěte, nebo je dokonce v těchto dvou spán-
kových stavech nebudili. Pokud musí z nějakého důvodu dítě probudit (např. 
při neprospívání dítěte k nakrmení), měli by počkat, až stav klidného nebo pa-
radoxního spánku odezní, a probudit ho v nediferencovaném spánku, kdy dítě 
není zcela klidné a zároveň nejsou patrné žádné oční pohyby.

Rodiče by také neměli hned zasahovat, když se u dítěte vyskytují během 
spánku větší pohyby. To je u některých dětí za paradoxního spánku příznačné 
a neznamená to, že se s dítětem něco nepříznivého děje. Není proto dobré dítě 
hned zklidňovat. Zásah dospělého může spánek dítěte narušit a probudit ho.

Jak už jsme uvedli, nejmenší děti většinu doby prospí, a to bez ohledu na to, 
zda je den nebo noc. Postupně by se však spánek měl soustřeďovat do nočních 
hodin. Tomu by měli rodiče napomáhat tím, že od počátku budou vytvářet od-
lišné prostředí za noci a za dne. Například když v noci děťátko krmí nebo ho 
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přebalují, měli by svítit jen malou lampičkou, aby místnost nebyla osvětlena tak 
jako za dne. Dítě by se také mělo naučit, že v noci, když je tma, si s ním nebude 
nikdo povídat a hrát.

Děťátko bychom v noci neměli budit na krmení, pokud je zdravé a prospívá. 
Je totiž prokázáno, že děti, které se v novorozeneckém období často v noci kr-
mily, byly schopny spát celou noc bez přerušení až v pozdějším věku než děti, 
které byly v noci krmeny méně často.

Odborníci na poruchy spánku také upozorňují, že je nevhodné, aby děťátko 
usínalo při krmení v náručí. Během prvního měsíce se tomu asi někdy nevyhne-
me, ale v průběhu druhého měsíce již děti po nakrmení hned neusínají. Není pak 
vhodné chovat je v náručí, dokud neusnou. Vytvořil by se tím nezdravý rituál 
pro usínání a postupně by dítě neumělo usnout jinak, než když bude například 
kojené a budeme je chovat. Hrozí pak nebezpečí, že bude vyžadovat takový 
postup po každém probuzení a usínání.

Řekli jsme si, že na naše malé bychom neměli v noci mluvit. Neznamená to 
však, že se nebudeme děťátku věnovat, když začne plakat. Nemůžeme totiž vě-
dět, co mu schází a jak na ně budě působit, ponecháme-li ho během noci v pláči. 
Z psychologického hlediska je pro dítě důležité, abychom v něm vytvářeli pocit 
jistoty, že ho nikdy neopustíme. Ponecháme-li dítě samotné v pláči, můžeme ho 
této jistoty zbavovat. Mimo to pláč dítě vyčerpává, a to může působit rušivě na 
spánek, který se později dostaví.

Co dělat, když děťátko v noci pláče
Nejdříve bychom se měli pokusit zjistit, co děťátku asi chybí, například jak dlou-
há doba uplynula od posledního krmení a nemůže-li být hladové, nepotřebuje-li 
přebalit, zda mu není horko atd. Pokud se nenajde příčina pláče, měli bychom 
se snažit nechat dítě v postýlce, položit je na zádíčka a jen dotykem – hlazením, 
držením za ručičku nebo položením své ruky na jeho hrudníček – se snažit je 
uklidnit. Dítě nedoporučujeme v noci chovat, protože v náručí dospělého nemů-
že zaujmout polohu, která je pro spánek přirozená a pro jeho nerušený průběh 
vhodná. Pěstovali bychom tím také nevhodný rituál, který k vytvoření zdravého 
spánku rozhodně nevede.

Děti obvykle zklidní tzv. nenutritivní (nevýživové) sání. K tomu je nejvhod-
nější dudlíček, proto bychom ho mohli zkusit nabídnout. Živějším a dráždivěj-
ším dětem pomůže omezení pohybů tím, že je zabalíme do peřinky či dečky. 


