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Za hranicí komfortu aneb     
Když je rodič v ráži 

Profese učitele přináší řadu výzev, v nichž je třeba osvědčit nejen pedagogickou profesionalitu, 
ale také osobní odolnost a schopnost zvládat nečekané či krizové situace. Zvláště obávanou bývá 
komunikace s nespokojeným či agresivním rodičem. Jak ji zvládnout ve zdraví a k oboustranné 
spokojenosti? 

Mgr. et Mgr. Eva Martináková

Klientem každého učitele je nejen 
dítě, ale také jeho zákonný zástup-
ce, který dítě škole svěřuje do péče 
a její úroven� pak sleduje a hodnotí. 
Schopnost co nejlépe komunikovat 
s rodičem je proto důležité vnímat 
jako jednu z dovedností, již by měl 
učitel získat nejlépe již v průběhu 
vysokoškolského studia.

O tom, že tomu tak není a že uči-
telé potřebují právě v této oblasti 
podporu a vedení, svědčí fakt, že 
se komunikace s různými typy ro-
dičů objevuje často mezi tématy, 
jimž se sami učitelé chtějí věnovat 
jak v rámci školení, tak při kontak-
tu s psychologem či při supervizi. 
Komunikace s nespokojeným či 

agresivním rodičem patří k nejvý-
znamnějším stresorům v práci 
učitele a určitě jste i vy sami sly-
šeli nejednoho z nich konstatovat, 
že zatímco práci s dětmi zvládá 
celkem hladce, s rodiči je to horší.

Každý kontakt pedagoga se zá-
konným zástupcem je specifický, 
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Vždy je třeba brát vážně to, 
s čím rodič přichází, a při 
uvažování o tom, jak rea-
govat, zvážit fakt, jestli jde 
o spolupracujícího rodiče, 
který se v tuto chvíli mimo-
řádně projevuje agresivně, 
či o útočného rodiče, který 
má sklon druhé zastrašovat, 
ponižovat či napadat.

Připravte se na krizovou 
situaci
Vhodné strategie jednání s ag-
resivním rodičem se budou lišit 
právě s ohledem na fakt, jaký typ 
rodiče proti nám stojí, v jaké jsme 
situaci, jaké jsou naše předchá-
zející zkušenosti s ním, jestli se 
jeho agresivita projevuje verbálně, 
nebo nám hrozí i fyzické napadení, 
a podobně. Při jednání s útočným 
rodičem se osvědčilo zaměřit se 
na následující body:

■  Jste-li iniciátorem schůzky s ag-
resivním rodičem vy, zaměřte 
se na navození přátelské at-
mosféry, projevte zájem o dítě, 
ukažte, že vnímáte mnohé jeho 
dobré stránky. Teprve pak zmin�-
te, že je tady určitá oblast, kterou 
byste s rodiči rádi probrali.

 Vyhýbejte se slovu „pro-
blém“. Uvědomte si, že rodič 
přichází do školy v napětí, často 
s očekáváním negativních zpráv, 
automaticky se staví do opozice, 
učitele vnímá jako protivníka 
a problému se obává stejně tak 
jako toho, že se ve škole bude 
opět cítit jako malé dítě, které ně-
kdo kárá. Vyjádříte-li vstřícnost 
a svůj pozitivní vztah k dítěti, 

šinou i na něj, vede dítě logicky 
k tomu, že ze strachu z rodičov-
ské reakce některá fakta zamlčí či 
upraví. A to tak, aby z toho vyšlo 
co nejlépe a za viníka byl ozna-
čen někdo jiný. Tím, kdo bývá vy-
kreslen ve špatném světle, bývá 
kromě spolužáků či dalších dětí 
často právě učitel či vychovatel 
a rodič v tu chvíli skutečný prů-
běh situace nezná.

Kromě toho má nejeden rodič 
vlastní zkušenosti s učiteli z dět-
ství, což v něm může probouzet 
určité emoce, či má negativní zku-
šenosti s reakcemi našich kolegů. 
Může mít kritický postoj ke škol-
ství, k autoritám anebo k ženám, 
a to vše se může promítnout do 
jeho reakce.

Z toho vyplývá, že ačkoliv má učitel 
při jednání s agresivním rodičem 
vždy pocit, že rodič útočí na něj 
osobně, nemusí tomu tak být. Jak 
jsme si právě naznačili, může si na 
vás rodič takzvaně „vykřičet“ svou 
frustraci, bezmoc, strach, dlouho-
době potlačovanou zlobu i osobní 
problémy. Tento zdánlivě drobný 
detail vám může pomoci jak při po-
rozumění rodiči, tak i při zvládání 
vlastních, velmi intenzivních poci-
tů, které jednání s útočným rodi-
čem vždy doprovázejí.

Je na místě zdůraznit fakt, že 
jsou případy, kdy je hněv rodiče 
oprávněný, kdy došlo skuteč-
ně k pochybení, zanedbání péče, 
ohrožení zdraví či života dítěte či 
jeho traumatizaci. Hněv rodiče je 
často pochopitelný a může být při-
rozenou reakcí na pochybení na 
straně školy.

probíhá v určitém typu školy, mezi 
určitými osobami a v jedinečné at-
mosféře. Proto je nemožné stanovit 
jednoznačně správné postupy, jak 
problematickou komunikaci úspěš-
ně zvládnout.

Agresivní rodič ≠ špatný 
rodič
Rodič, který má potíže s ovládáním 
vlastních emocí a vedením kon-
struktivního rozhovoru, nemusí být 
špatným rodičem a dobrá spo-
lupráce s ním bývá často mož-
ná, pokud s ním umíme jednat 
profesionálně. Tendence hájit 
své dítě je pro rodiče přiroze-
ná, a projevuje-li se v přiměřené 
míře, je žádoucí. Dítěti dává po-
cit bezpečí v nebezpečném a ne-
srozumitelném světě. Problém 
nastává ve chvíli, kdy je snaha 
kontrolovat a ochran�ovat vlastní 
dítě přehnaná, takže rodič začí-
ná zasahovat i tam, kde to není 
zapotřebí, či tam, kde tím dítěti 
vyloženě škodí.

Existují děti, které chování 
svých rodičů využívají, ale 
časté bývá zvláště v období 
dospívání i to, že se ado-
lescenti za chování svých 
rodičů stydí a je jim nepří-
jemné. Proto je při a po jed-
nání s agresivním rodičem 
důležité umět vnímat i po-
city dítěte a citlivě na ně 
reagovat.

Je dobré myslet také na to, že 
agresivní rodič, který přichází za 
pedagogem, mívá od dítěte často 
zkreslené informace. Fakt, že 
má dítě temperamentního rodi-
če, který se snadno rozčílí vět-
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máte šanci, že s vámi rodič začne 
mnohem lépe spolupracovat.

■  Víte-li o tom, že se vás agresivní ro-
dič chystá navštívit, připravte se na 
to. Zajistěte si klid bez přítomnos-
ti dětí, zvolte vhodné místo i čas 
a přizvěte k jednání další osobu. 
U složitějšího jednání bývá dobré 
kolegy do jednání zapojit, u méně 
významných stačí i samotný fakt, 
že je někdo další v místnosti.

Často vás rodič překvapí na 
chodbě či v kabinetě a vy se 
rozhodnete rozhovor s ním ab-
solvovat bez dalších osob. Je to 
v pořádku. Ať už jde o plánované 
setkání, či o nečekaný konflikt, je 
ze všeho nejdůležitější zajistit 
bezpečí sobě i ostatním. Nedo-
volme rodiči, aby se agresivně 
projevoval před dětmi.

 Pokud vám hrozí přímé 
napadení agresivním rodičem 
nebo vás rodič opakovaně spros-
tě uráží, doporučuji vždy komu-
nikaci ukončit a trvat na pře-
sunu do kanceláře vedení školy, 
přivolání kolegů či Policie ČR.

■  Je-li rodič sice rozrušený, ale ne-
cítíte se v kontaktu s ním přímo 
ohroženi, je dobré jej vyslech-
nout a v první fázi se vyhnout 
vlastní argumentaci a reago-
vání na to, co vám sděluje. Pro-
stě jen poslouchejte. Uvědomte 
si, že si rodič předem předsta-
voval, co všechno vám řekne, 
a tím stupn�oval i vnitřní napětí 
a negativní emoce. Ve stavu ta-
kového psychického nabuzení 
nebude vaši logickou argumen-
taci vnímat.

■  V žádném případě se nenechej-
te strhnout chováním rodiče 
k tomu, abyste začali reagovat 
stejně. Rodič může „vypadnout“ 
ze své role klidně jednajícího člo-
věka, ale u vás je nutné, abyste 
se chovali profesionálně.

 Pomoci vám v tom může 
to, že budete pomalu dýchat do 
břicha. Účinná bývá v této chví-
li asertivní technika nazývaná 
„metoda otevřených dveří“. 
Člověk plný emocí projeví svůj 
vztek vůči vám a očekává z vaší 
strany odpor, obranu či útok. 
Tím, že zůstanete (navzdory 
vnitřní bouři emocí) navenek 
v klidu, jej zaskočíte, protože to 
je to jediné, co nečekal. Druhý 
krok spočívá v tom, že až rodi-
či dojdou slova, dáte najevo, že 
vnímáte jeho emoce a rozumí-
te tomu, že se zlobí, a teprve pak 
přejdete k řešení toho, co jeho 
emoce vyvolalo.

■  Na občasné urážky či zpochyb-
n�ování vašich kompetencí v prv-
ní fázi nereagujte, ale určitě se 
ohraďte proti vulgaritám či vý-
razným útokům na svou osobu.

■  Myslete na to, že i když mlčíte, 
komunikujete neverbálně. Po-
kud sedíte, postavte se. Klidně 
si odstupte do vzdálenosti, v níž 
se necítíte tak špatně, a trvejte 
na tom, že se k vám druhá osoba 
nebude přibližovat. Udržujte při-
měřený oční kontakt.

 Je-li vám nepříjemné se 
dívat agresivnímu člověku přímo 
do očí, dívejte se na jeho kořen 
nosu. Zkuste udržet otevřený 

postoj (bez překřížených no-
hou či rukou před hrudníkem), 
bez výrazně zvednuté či svěšené 
hlavy a ramen, bez rukou v bok. 
Možná vám pomůže k lepšímu 
pocitu stůl, který bude mezi vámi 
a agresivním člověkem.

■  Dejte si pozor na to, abyste dru-
hého vnímali jako dospělého 
a i vy sami se dospěle chovali. 
Nesklouzněte k tomu, abyste se 
před rodičem krčili jako ustra-
šené dítě, ale ani k povýšenému 
kárání a napomínání. Na obojí je 
rodič velmi citlivý a obrátí se to 
proti vám.

■  Poté, co se rodič trochu zklidní, 
shrňte věcně a stručně, co je 
tedy hlavním problémem, co rodič 
právě řekl, co mu řeklo dítě. Ocen�-
te to, že chce situaci řešit. Vy jste 
profesionálové. Na vás je to, abys-
te situaci s rodičem zvládli.

 Mluvte klidně, pomalu 
a v jednoduchých větách sdělte 
rodiči svůj pohled na věc, infor-
mace, které zřejmě nemá, a je-li 
to třeba, požádejte jej, aby vám 
neskákal do řeči. Pokud došlo 
k nějakému pochybení z vaší 
strany, uznejte to, popřípadě se 
omluvte. Zkuste se s rodičem 
dohodnout na dalším postupu či 
řešení a situaci uzavřít. Někdy je 
užitečné sepsat to, na čem jste se 
dohodli, písemně a podepsat to.

Obdobně je dobré reagovat i v pí-
semné formě či při telefonickém 
rozhovoru. U psané komunika-
ce máme tu výhodu, že nemu-
síme reagovat hned a můžeme 
napřed v klidu zpracovat vlastní 
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emoce. Právě toto ale bývá úska-
lím, na němž řada učitelů obrazně 
„ztroskotá“, protože čekat nevy-
drží. Ubran�te se nutkání zareago-
vat okamžitě, nereagujte v afektu 
a nenechte se vyprovokovat.  

Nechte napřed odeznít své emoce 
a pak zareagujte stručně, věcně, 
slušně, vstřícně, ale zároven� tak, 
abyste se ubránili manipulaci ze 
strany rodiče. Pište tak, abyste svou 
reakci mohli kdykoliv s klidným svě-
domím zveřejnit, a písemnou komu-
nikaci s agresivním rodičem si zálo-
hujte. Ocen�te snahu o řešení, shrn�te 
své stanovisko a popřípadě odkažte 
rodiče na vedení školy.

Nebuďte oběť
Spolupráce s vedením školy je 
vhodná u všech rodičů, kteří se ve 
škole projevují opakovaně agresiv-
ně. V případě výrazně agresivních 
rodičů, rodičů s psychickou po-
ruchou či závislostí se osvědčuje 
model, kdy je rodič pozván do školy 
a požádán (i písemně), aby veškeré 

stížnosti související se školou a vý-
ukou řešil pouze s vedením. Učitel 
v tomto případě může (ale nemusí) 
být přítomen.

Na e-maily od takových rodičů 
pak můžete reagovat jednou větou 
v tom smyslu, že děkujete za pod-
nět, ale je třeba, aby se s ním do-
tyčný obrátil přímo na vedení ško-
ly. Je velká pravděpodobnost, že to 
rodič, kterému se po napsání útoč-
ného e-mailu na vaši adresu psy-
chicky ulevilo, neudělá. V nutných 
případech je možné agresivnímu 
rodiči vstup do školy zakázat.

Při jednání s agresivním rodičem 
bývá pedagog vystaven velké míře 
stresu, která může být i dlouhodo-
bá a představuje obrovskou zátěž. 
Nejeden učitel v zoufalství raději ne-
nápadně ustupuje a opatrně zvýhod-
n�uje dítě takového rodiče jen proto, 
aby se vyhnul dalším nepříjemným 
situacím. Je řada nešťastných uči-
telů, kteří vědí, že dělají, co mohou, 
a přesto musí snášet kritiku útoč-

ných a někdy i psychicky nemoc-
ných rodičů.

Někdy učitelé s dítětem takových 
rodičů soucítí a bojí se o něj, 
někdy vůči němu pociťují zášť 
či hněv a řada z nich také necí-
tí podporu ze strany vedení své 
školy. Všechno toto má dopad 
na zdraví učitele i na jeho osobní 
a pracovní spokojenost.

Autorka působí jako psycholožka  
se zaměřením na partnerské a rodinné 

vztahy, výchovu a oblast školství.

Rychlá
vzpruha

Cviky  
pro aktivizaci  
žáků nejen  
se SVP

Broučkova rozcvička
Učíte žáky, kteří jsou první a druhou vyučovací hodinu sice fyzicky přítomni, avšak duchem 
zcela mimo, vypnutí, absolutně nesoustředění, zkrátka ještě neprobuzení?

Zkuste je aktivizovat následující lehkou rozcvičkou. Nejsou k ní potřeba žádné pomůcky. 
Stačí, když kolem sebe děti mají trochu prostoru. Cvik je určen hlavně pro nejmladší 
žáky a děti v mateřských školách.

Postup:

Žáci si stoupnou a společně odříkávají básničku a cvičí:

Nevídáno, neslýcháno, pochod na místě 

brouček cvičí každé ráno. pochod na místě, aktivní pohyb pokrčených paží 

Nejdřív nohy protahuje, střídavě pokrčit přednožmo, upažit poníž 

do výšky se natahuje,  výpon, vzpažit, vytahovat se vzhůru 

potom ještě dřepy dělá,  dřepy  

on je pilný jako včela. stoj, kývání hlavou

Je důležité o konfliktních si-
tuacích s někým mluvit, ro-
zebírat své pocity a reakce, 
zbavovat se napětí, trénovat 
asertivní techniky, využívat 
supervize, podporu psycho-
loga či zkušených a chápa-
vých kolegů. Nenechte se 
zatlačit do role oběti. Jste 
profesionálové, kteří mo-
hou udělat chybu, ale také 
vědí, co dělají a proč.


