
Různé postoje dospělých ke smrti dětí

Včera jsme měli další setkání rodičů, které přežili své děti. Jsem také maminka, které se to stalo. Proto

jsou tato setkání pro mě velmi přínosná. Celkově se mi zdá, že smrt dětí je v naší společnosti tabu. 

Proto přemýšlím na téma „postoje dospělých ke smrti dětí“. Nápadů mám hned několik. Postoj 

idealistický, pesimistický, historický, aktuální, rozumný. 

Idealistický postoj

Idealistický postoj vidím v pilotní myšlence „Nám se přece tohle nemůže stát“. Televize je sice plná 

informací o tragických nehodách dětí a je to smutné, ale nám se tohle přece nestane. Také víme, že 

v nemocnicích umírá hodně dětí na rakovinu a další nemoci. Je to velmi smutné, ale nám se přece 

takovéhle věci nestávají.

Pesimistický postoj

Někteří rodiče se o své děti bojí až nepřiměřeně moc. Za vším vidí hrozící nebezpečí. Lidově se říká, 

že „sýčkují“ nebo že „malují čerty na zeď“. Když se tyto strachy dostanou za únosnou mez, končí tito 

lidé na psychiatrii. Někdy pomohou vhodné léky, někdy pomůže vhodná terapie, například KBT 

(kognitivně-behaviorální terapie.)

Historický postoj

Z historie víme, že rodiny mívaly hodně dětí, protože jich hodně umíralo. Se smrtí dětí prostě 

společnost musela počítat, protože to byla těžká realita. Kdesi jsem se dočetla, že po úmrtí dětí 

nedávali příbuzní ani zvonit v kostele. Po úmrtí dospělých bývalo zvonění běžné. Také se prý říkalo 

maminkám, že nemají být smutné, že tím ruší dítě na cestě k bohu. 

Aktuální postoj

Ani mi o tom nemluvte! Ani na to nechci myslet. To já bych asi nepřežila. To já bych asi nepřežil.

Jak je vidět, lidé se „to“ bojí i vyslovit. 

Rozumný postoj

Mít děti je skvělé, i když jsou s dětmi starosti. Mít děti ale není samozřejmost, je to velký dar, protože 

i v dnešní době děti umírají. Náhle na úrazy i zdlouhavě na nemoci. Je moc těžké na to myslet. 

Pozitivní je, že mnohem a mnohem více dětí se dožije dospělosti a tak je malá pravděpodobnost, že se 

to stane také právě nám. Předem se na takovou věc určitě nedá připravit a ani to nemá smysl. Důležité 

je své dítě rozumě chránit a věřit, že ho čeká dlouhý a pěkný život. 

Důležité je však také vidět, že kolem nás žijí i rodiče, kterým děti zemřely. Důležité je vědět, že 

někteří rodiče časem a při aktivním přístupu k životu zase našli nový životní smysl. Důležité je vědět, 

že časem a při aktivním přístupu k životu se může krvácející rána v srdci proměnit na jizvu, která bolí 

jen při přímém doteku. Důležité je vědět, že existuje občanské sdružení rodičů, kteří přežili své děti a 

kteří si navzájem pomáhají.  Je to Dlouhá cesta (zármutkem).

Závěr

To je v kostce pět různých postojů dospělých ke smrti dětí. Mohou jistě být i další. Docela mi prospělo

si různé postoje uvědomit a pojmenovat. A k tomu mě hned napadá, že se také někdy v klidu 

zamyslím nad různými postoji okolí k pozůstalým rodičům.
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