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Základní politické hodnoty urující vládní a rodinnou péi o dti
Prof. Thomas K. Johnson, Ph.D.

Je to nebezpená vc, kdy se filozof plete do takto praktickch záleitostí, jako je vládní politika a vvoj dítte.
Vybavuji si Sokratovu zkuenost, kdy ped staletími pokládal nkolik fundamentálních otázek svm
spoluobanm. Doufám jen, e si nebudu muset po skonení konference nijak zvlá hlídat svou sklenici
s vínem. Domnívám se vak, e nespokojenost Atéan se Sokratem tolik nesouvisela s jeho otázkou po
hodnotách. Nespokojenosti zásti vyvstaly, protoe kladl otázky a ne vdy na n dával správné odpovdi.
Pokusím se poloit pár otázek a také na n nabídnout njaké odpovdi, pokud je nebudete moci pijmout, klidn
se pokuste najít lepí. Nesouhlasu se nebojím, ale bolehlav si prosím nechte.
Jako mladík jsem ml monost pracovat jako akademick asistent velmi vznamného sociálního vdce Davida
G. Myerse. Pro jeho rozsáhlé a cenami ovnené bádání na poli psychologie a sociologie bylo typické tázání po
hodnotách a principech, které by inily lidsk ivot plnjím. Bylo to tak trochu sokratovské hledání. Odvaoval se
doufat, e lze rozpoznat mezikulturní hodnoty, které podpoí lidské tstí, pohodu a veejné blaho. Tato nadje
ho vedla k intenzivnímu vzkumu a rozsáhlé publikaní innosti. Mimo jiné vyjádil, e jsou to velké vci, které
mají nesmírn vliv na lidskou pohodu. Jsou to otázky po hlavních idejích a hodnotách, piem byl pesvden,
e mnoho z pomíjivch módních vstelk má na lidskou pohodu relativn mal vliv a nezáleí na tom, jak moc
jsou lidé vyburcováni k debatám o rozliné vládní politice a rznch stylech rodiovství. Take v duchu Myerse
navrhuji, e ideje a hodnoty, které vnáíme do vypracovávání politiky, plán a jednání v rodinách, v podnikání a
ve vlád, jsou dleitjí ne mnoho jednotlivch rozhodnutí, která musíme vykonat. Tyto hodnoty a ideje budou
urovat nae zpsoby jednání, plány, reakce a vztahy. Rád bych to doloil píklady.

1.

Dti - dar nebo problém?

Na poátku naeho pemlení o dtech stojí základní filozofická otázka: co je vlastn dít? Otázku meme
upesnit, je dít v první ad dar nebo problém? Ped mnoha lety si moje thotná kolegyn stovala, e její
oetující léka pohlíí na její thotenství jako na nemoc, jako na problém, zatímco ona je jako nemoc ani
problém nevnímá. Povaovala dít za velk dar. Kontrast v ivotní filozofii byl zcela jasn. Promite, e budu
mluvit oteven, ale tento kontrast, umn vysloven na lékaské klinice, je dnes fundamentální pro mnoho otázek
spojench s dtmi a jejich vchovou. Souvisí s nízkou porodností, která zpsobuje ubvající populaci v mnoha
rozvinutch zemích, souvisí s tím, jak se chováme k matkám, k jednotlivm dtem. Je také ústední pro postoje
v podnikání a ve vedení státu.
Jde o základní existenciální otázku, kterou nelze zodpovdt studiem sociologie nebo ekonomie. Nae odpov
bude ovlivovat nejen nae jednání a chování ke konkrétním dtem. Na této odpovdi závisí budoucnost
západní civilizace. Pokud si myslíme, e dti jsou v zásad problémem, kterému je lepí se vyhnout, tak se mu
vyhnout meme, a tak ukoníme vekerou západní civilizaci. A ani bychom si ujasnili a prohovoili tuto otázku,
odpov vyplvá z nízké porodnosti ve vtin rozvinutého svta. Naproti tomu, já vidím své ti dti jako nejvtí
dary, jaké jsme kdy se enou dostali.
Chtl bych zdraznit, e nae pocity vi dtem jsou existenciálním rozhodnutím. Chci tím íci, e nelze
uspokojiv pesvdit vechny lidi o tom, e dti jsou darem. Toto rozhodnutí ovlivuje a stojí ped vemi naimi
dalími rozhodnutími. lovk si me vybrat. Me vidt jen problémy, které jsou spojeny s rozhodnutím mít dti,
nap. zdravotní problémy, finanní problémy, ztrátu asu a svobody, obavy z toho, aby se dtem dobe dailo.
Miminka jsou pinavá, hluná a drahá. Ale také se meme rozhodnout je vidt jako monost, kterou je ná ivot
velmi obohacen, a také jako touhu pedat dar ivota dalí generaci. Tato volba je axiomatická v tom smyslu, e
pedchází a formuje rozumová a racionáln formovaná rozhodnutí. íci, e je to existenciální, znamená, e
pedchází racionalitu, ustanovuje její základy, a proto není rozumov dokazatelná. V hlubím smyslu je to
základní pro vechno v ivot, v rodinách, v podnikání a v kultue.
Pokud se rozhodneme cenit si dtí jako dar, ne je primárn vnímat jako problémy, povede to k postoji
píznivému pro dti (child-friendly) ve vlád i v zamstnání. Také to zmní nae osobní reakce na thotenství,
porod a dít. Máme napíklad radost, kdy nám kolegyn oznámí, e je thotná, nebo si tie stujeme na
nepatrné problémy, které to v naí práci zpsobí? To, jak zareagujeme, je ureno naím pedelm hodnotovm
rozhodnutím. Jsme zameni na malé problémy, nebo jsme se rozhodli vnímat zpsob, kterm nám me
pítomnost jiné lidské bytosti ivot obohatit na jakékoli úrovni (i ekonomicky)? Ná ebíek hodnot se me zdát
velmi skryt a soukrom, ale ve skutenosti tomu tak není. Vechno nae jednání z tohoto ebíku hodnot
vychází, tímto zpsobem sdlujeme nae základní hodnoty, pesvdení.
Rád bych také zdraznil, e dti v naich rodinách, zamstnání a v naem okolí poznají ji od útlého vku, jestli
je vnímáme jako komplikaci nebo jako dar. Dlouho pedtím, ne se dti nauí mluvit, chápou ji na vnitní
intuitivní rovin mnoho vcí, které utváejí jejich zkuenost se svtem. Pokud se cítí pijaty jako dar, snadnji
pistupují k ivotu se základní dvrou, láskou a odvahou se stávají dobrmi obany a sousedy. Pokud jsou
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vnímány jako problém, jejich nejvnitnjí úzkosti jsou nadmíru zjiteny a vedou k odcizení od spolenosti a od
sebe samch. To vede ke kriminalit. Toto odcizení se me projevit uíváním drog, kriminalitou nebo
zalenním do gang. Nae osobní hodnotové ebíky mají vliv na utváení ivota dtí v naich rodinách,
zamstnáních a irím spoleenství; nae nejvnitnjí pocity vi dtem urují vnitní smr jejich odpovdi na
zakouen ivot.

2.

Vrnost podporuje bezpeí

Dti jsou si patrn vdomy základních prvk v hodnotové struktue svého okolí dlouho pedtím, ne umjí své
mylenky vyjádit jazykem. A tato skutenost zasahuje hloubji ne otázka, zda jsou vidny jako dar nebo
problém. Patí sem pítomnost nebo nepítomnost mezilidské vrnosti. Problém, kter musíme vést v patrnosti,
je, jak pedejít tomu, aby dti netrply pehnanou úzkostí z oputní, zejména svmi rodii. Obava z moného
oputní nebo zkuenost skuteného oputní me snadno zpsobit fundamentální naruení vztahu mezi
díttem a spoleností a svtem obecn. Oputní nebo obava z oputní nií u dítte základní dvru a odvahu
bt. Jsem pesvden, e práv toto stojí za vznikem mnoha nepíznivch statistik, které jsme vichni urit etli,
ukazujících, jak mnoho dtí z rozvrácench rodin má problémy ve kole nebo trpí psychickmi, sociálními, i
zdravotními problémy. Tyto dti se cítí oputny svmi nejbliími a tato zkuenost zniila ást jejich základní
dvry a odvahy. Domnívám se, e práv toto je dvodem, pro jsou statistiky daleko horí, kdy ena porodí
dít jako vsledek krátkého vztahu a nikdy se neprovdá za otce. Toto dít bylo od raného vku skuten otcem
oputno. Dti stejn jako dosplí mají základní potebu lidské vrnosti. Pokud je tato vrnost poruena, asto
dochází k poruení vnitního lovka. Toto poruení se projeví v tlesné, psychické i sociální oblasti nebo ve
schopnosti se uit.
koly nebo státní sociální organizace se mnohokrát snaí vyeit problémy, které v ivotech dtí vyvstanou jako
následek toho, e jsou dti povaovány za problém a pak se cítí oputny svou matkou nebo otcem. Je
samozejmé, e potebujeme dlat ve, co je v naich silách, abychom tmto dtem pomohli, ale je také poteba
se zamyslet nad hodnotovm systémem, kter by tento problém v budoucnu zmenil. Souástí hodnotové
struktury jsou celoivotní manelství a rodinná vrnost. Skutená a zakouená rodinná vrnost pomáhá dtem
v lepím rozvoji se silnjím smyslem pro základní dvru a odvahu bt. Tato rodinná vrnost se nejastji
poruí rozvodem nebo odlouením. Rozvod nebo odlouení rodi velmi asto u dtí vyvolává pocit oputní,
co pokozuje jejich základní odvahu ít a základní dvru ivotu. Nanetstí se zdá, e vtina rozvod vznikla
následkem relativn malého konfliktu. Konfliktu, kter by se byl dal snadno pekonat, nebo dokonce zapomenout.
Je toho málo, co me stát uinit, aby rychle zabránil vtin rozvod a odlouení manel, ani bychom znovu
obnovili totalitu. Pesto se vak stát me pokusit zaujmout takov postoj a podporovat takové vzdlávací
materiály, které budou sdlovat, e mezilidská vrnost je základní lidskou potebou. Pílin individualismus
tstí nezajistí. Vrnost a celoivotní partnerství ke tstí pispívají a pomáhají naim dtem prospívat.
Uplatujme tento prost filozofick princip v naich kolách, v naem zpsobu jednání, v naich zákonech. Je to
základní lidské rozhodnutí tkající se hodnot, které musí bt utvoeno, realizováno a sdíleno uvnit rodiny,
v zamstnáních a ve státních organizacích. Pokud je toto hodnotové rozhodnutí utvoeno a realizováno, je
schopno se samo osvdit a stát se ivotodárnou souástí kultury. Po realizaci uválivého hodnotového
rozhodnutí ve veejné správ, me politika nebo právo smovat k podpoe skuteného pijetí této základní
hodnoty obyvatelstvem, a to i pes poátení frustraci, kterou lidé obvykle z politiky mají.

3.

Bezpodmínená láska a morální ád

Jeden z nejtích úkol, pokud jde o dti, se tká vztahu mezi bezpodmínenou láskou a potebou morálního
ádu. Na jedné stran bychom si mli bt vichni vdomi, e dti (a moná vichni lidé) mají potebu
bezpodmínené lásky nebo, jak to nkteí formulují, bezpodmíneného pozitivního pijetí. Zkuenost tohoto
pozitivního pijetí napomáhá k uvolnní neho mocného a kreativního uvnit osoby. V uritém smyslu to lovka
osvobozuje. Toto pozitivní pijetí promlouvá k naí vnitní poteb bt druhmi pijat. Zárove vak dti potebují
praktické morální vedení a ukázování. Potebují jasná kadodenní pravidla, jak jednat a nejednat. Toto
praktické morální vedení s sebou nese nevyhnuteln dojem, e dti (a lidé obecn) nejsou pijatelní, pokud tato
pravidla nedodrují; a kad nkdy sele.
To vede ke znané komplikovanosti na úrovni základních hodnot, které vi dtem máme a které musíme dtem
pedávat. Nae dti jsou zárove dary, které bezpodmínen pijímáme (a toto milující pijetí se musí dávat
najevo), ale také adresáti vech úzkostlivch nárok zodpovdného ivota ve spolenosti (a tyto úzkostlivé
nároky je nutné úinn sdlovat), které musejí bt nezbytn naplnny, pokud chceme bt zodpovdnmi jedinci a
dobrmi obany. A tato existenciální spletitost musí bt úinn pedávat uvnit rodiny, ve kole a ve spolenosti.
Z filozofického hlediska jde o problém lásky a spravedlnosti, kter je také problémem svobody a ádu (freedom
and form). V náboenské tradici se to nkdy nazvá problém milosti a zákona. Jsem si docela jist, e tento
problém nejsem schopen vyeit na teoretické úrovni, moná ádn ze smrtelník není schopen dát dobré
vysvtlení. Jsem si také docela jist, e urit druh dialektického vztahu mezi tmito dvma principy je nesmírn
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dleit pro ná hodnotov postoj k dtem a pro na e mravní chování ve vztahu k nim. Dti musí sly et a cítit, e
jsou hluboce a bezpodmínen milovány svmi rodii, svmi uiteli ve kole a ostatními zodpovdnmi osobami
v jejich ivot, ale zárove potebují sly et a cítit, e je jejich ivot pln nesmírnch poadavk, z nich nkteré
nebudeme asi nikdy schopni naplnit. Je tém nevyhnutelné, e se lovk uchlí více k jedné stran; pro nkteré
lidi je snadné vyjadovat dtem bezpodmínenou lásku, zatímco pro druhé je snaz í poadovat disciplínu a
kontrolovat. A spolenost sama kolísá mezi tmito dvma protichdnmi názory. Opravdové autenticity je
dosaeno pouze tím, e se zárove pln ztlesuje a pedává jak láska a spravedlnost, tak ád a svoboda. Ale
kdo dosáhl takové úrovn osobnostní vyzrálosti?
Zejm nikdy nebudeme schopni a teoreticky nebo prakticky pln vyjádit bezpodmínené pozitivní pijetí (lásku)
a také potebu vnitní morální disciplíny (pravidla a spravedlnost), pesto se musíme tímto smrem vydat. Zde
jsem nucen erpat tém vhradn z vlastní zku enosti rodie tí zodpovdnch dtí. Musíme dávat dtem
vdom najevo jednak to, e je milujeme, ale i to, e ivot sám (ne my osobn) vyaduje potebu morální
disciplíny. Budeme nuceni jim íct, e urité chování je patné, a pak bychom jim mli íci, e je milujeme.
Budeme muset svm dtem zabránit v uritém jednání, ale to by mlo bt z na í strany doprovázeno vyjádením
lásky, nap. objetím. V nkterch pípadech budou dti potebovat mírné potrestání za vci, které udlaly, ale
také budou potebovat sly et o na em odpu tní, kdy se omluví. Bhem tohoto procesu musejí bt jak rodie,
tak uitelé na mnoho vcí velmi opatrní.
Pokud dti pijímají pouze bezpodmínenou lásku bez nárok a disciplíny, velmi snadno budou samy se sebou
spokojeny, ale vi druhm a vi spolenosti se budou chovat nezodpovdn, co je vsledek, kter nikdo z nás
nechce. Na druhou stranu, pokud jsou dti vystavovány pouze disciplín, pravidlm a poadavkm bez lásky a
nhy, snadno zatrpknou a vi ivotu budou pociovat vztek, a to je opt vsledek, kterého bychom se chtli
vyvarovat. Pokud dti pocítí, e pravidla a disciplína jsou pouze osobními poadavky rodie nebo uitele a
nejsou nijak spojeny s poadavky samotného ivota, budou se snait, aby na ly píleitost omezení obejít. A
podobn jako píli omezující veejné zákony dohánjí lidi ke kriminalit, tak i píli hrubá nebo omezující
disciplína v rodin nebo kole podncuje rebelii. Pokud se dti nauí zodpovdnému chování pomocí velmi
malého vnj ího nátlaku nebo vynucování, je vy í pravdpodobnost, e pijmou za své zodpovdné chování a
kognitivní hodnotov ebíek, které takovéto jednání podporuje. Dti (a pravdpodobn i dosplí) potebují
ivoucí kombinaci bezpodmíneného pozitivního pijetí spojeného s rozumnm (ne svévolnm) ádem a
disciplínou, kter odpovídá poadavkm ivota ve spolenosti.

Poznámky
Existuje mnoho podrobnch otázek tkajících se vchovy dtí, které jednou provdy odmítají nemnné odpovdi.
Kadé dít má trochu odli né poteby a píleitosti, které musí bt rodii posuzovány, jak to nejlépe jde. Úlohou
státu je, aby rodim tuto zodpovdnost pipomínal, poskytoval jim radu a zaji oval kontrolu, která by v tom
rodim pomohla. Existuje mnoho jinch vcí, které se v krátkodobém horizontu zdají velmi dleité, ale
z celkového hlediska mají velmi mal vliv na ivoty na ich dtí. Mly by bt vnímány jako záleitosti, ve kterch
neustále hledáme nové zpsoby, jak se pomaliku zlep ovat, ale tato zlep ení by mla bt vnímána jako
nepodstatná. Myslím tím vci jako je konkrétní rozvrh pée o dít a kola, kdo má dti na starosti, kdo platí jejich
péi a v jakém vku, jak je jejich zdravotní pée uspoádána konkrétn, kolik a jak sport v jakém vku mají
dlat, a tisíc dal ích podrobnch otázek. Co je v ak opravdu dleité? Patí sem ideje a hodnoty, které si s sebou
neseme do tch nejvt ích vzev, které nás jako jednotlivce i jako západní civilizaci ekají: Jak vyuujeme pí tí
generaci, aby se z ní stali lidé, na které budeme py ní a kteí nám budou vdní jako rodim, uitelm a
obanm za to, co od nás pijali?
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