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Nová generace rodičů

• Generace Z (také známá jako mileniálové, generace M, internetová generace, děti 
nového tisíciletí) je název pro lidi narozené od poloviny 90. let 20. století do roku 
2010.

• Tato generace nepamatuje dobu před internetem. Žije online a v rychlém tempu 
sdílí myšlenky a poznatky na různá témata, pomocí různých médií a produktů a 
sociálních sítí.

• Jako rodiče jsou velmi až příliš pečující.

• Před ní generace Y (lidé narození po roce 1982).

• Po ní nastupuje generace alfa (lidé narození po 2010).
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Příliš péče škodí

• Matějček a Langmaier (1963) nedostatek péče škodí  (citová deprivace).

• Ale příliš velké množství péče může děti poškodit také. 

• Hovoříme o syndromu matky-stihačky (v angl. Helicopter mothers) či příliš 
pečujících rodičů nebo intenzivním rodičovství.

Kořeny přílišného pečování

• Odkládání rodičovství – dlouhodobé neuspokojení potřeby pečovat o 
někoho – výbuch péče, když se konečně narodí dítě (Freud, Erikson).

• Menší počet dětí v rodinách.

• Ani rodiče rodičů nevyžadují péči.
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Odkládání učení na nočník

• V České republice zvětšuje počet mladých rodičů, kteří odkládají učení dítěte 
„na nočník“ o rok i více. 

• Někdy děti v plenách na jedno použití posílají i do mateřských škol či 
kroužků. 

• Děti v plenách jezdí na hrkadlech, tříkolkách i na kolech.

• Na internetových portálech (např. e-mimino) je možné dohledat řadu 
kazuistik.

Pleny na jedno použití

• Používání jednorázových plen je nešetrné.

• Rizika pro společnost. Ekologická stopa jednorázové pleny je 2 x větší než pleny 
látkové (Soukupová, 2005). Spotřeba surovin, energie a znečištění přírodních zdrojů 
při jejich výrobě. Likvidaci velmi problematického komunálního odpadu. 
Prodloužením doby používání plen o 1-3 roky se negativní dopady významně 
násobí. Pokud dříve spotřebovala dítě 1 tunu jednorázových plen, nyní to jsou 2 
tuny (Ekolist).

• Rizika pro dítě. Zdravotní rizika – opruzeniny, mykózy, horší životnost spermií u 
chlapců. Rizika psycho-sociální. Umělé udržování dětí v nižším vývojovém stádiu 
(anální fáze dle Freuda). 
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Proč?

• Pleny nikdy nebyly používány po tak dlouhou dobu. 

• Předchozí generace učily děti ovládat svěrače před 1. rokem věku. Děti z 
chudých rodin třetího světa vyrůstají prakticky bez plen. Alternativní rodiče 
využívají tzv. bezplenkovou komunikační metodu, resp. přirozenou hygienu 
kojenců (i v ČR a v Evropě). 

Další prohřešky příliš pečujících rodičů

• Kupují a podávají dětem mixovanou stravu příliš dlouho. 

• Zahrnují je hračkami, značkovým oblečení, obuví, elektronikou. 

• Nedovolují jim pohybovat se volně venku.

• Vozí děti do školek a škol auty.

• Odklady školní docházky.

• Nenechají je dospět a opustit rodičovské hnízd (mama-hotely).
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Příliš pečující rodiče jsou rizikem udržitelnosti

• Jakými způsoby oslovit mladé rodiče, aby nepečovali příliš? Aby svou 
pozornost a prostředky využívali lépe?

• Jak přílišné pečování přesměrovat na „dobré“ věci?

Děkuji za Vaši pozornost!


