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AKO KOMUNIKOVAŤ S TÍNEDŽERMI? 

(pre rodičov) 

 

„Väčšina rodičov si myslí, že ich takmer dospelé dieťa už ich lásku a prejavy tejto lásky 

nepotrebuje tak, ako keď bolo malé. Toto jednoducho nie je pravda. Dospievajúce deti 

stále potrebujú lásku, citové prejavy, uistenia a starostlivosť tak ako predtým. A možno 

ešte viac.“ 

  

Ross Campbell 

  

 

 

Toto obdobie v živote človeka patrí k jedným z najzložitejších.  Dochádza ku 

komplexným zmenám v oblasti telesnej, psychickej aj sociálnej. Rodičia často svoje deti 

nespoznávajú, zrazu počúvajú hudbu, ktorá sa im nepozdáva, rýchlo menia nálady, utiekajú sa 

k priateľom a skúšajú nové, občas aj nebezpečné, veci, menia záujmy.  Rovnako to vidia sami 

tínedžeri. Zrazu vnímajú, že sú iní, sú citlivejší, ich dni sprevádzajú výkyvy nálad, zmeny 

názorov a túžob. Chcú skúšať nové veci  a zároveň sú veľmi vnímaví na to, čo si o nich myslia 

ostatní. Stávajú sa neistými. A sami seba občas nespoznávajú. 

 

V období dospievania môžeme hovoriť o dvoch fázach: 

- Raná adolescencia (puberta) – zahŕňa prvých 5  rokov (cca 10/11r. - 15 r.) 

- Neskorá adolescencia – cca 15r. – 20r. 

 

V telesnej oblasti dochádza k nasledovným zmenám: 

- U chlapcov – narastá svalová hmota, objavuje sa mutovanie, prvá polúcia, rast 

ochlpenia/brady, dozrievanie semenníkov 
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- U dievčat – rast poprsia a ochlpenia, dozrievanie vaječníkov a prvá menštruácia, 

rozširovanie bokov, objavuje sa podkožný tuk 

 

 

V tomto období sú dospievajúci veľmi citliví na kritiku a posmešné komentáre, pretože bojujú 

s pochybnosťami o svojom výzore a zameriavajú naň väčšiu pozornosť. Preto je vhodné 

vyvarovať sa rôznym komentárom na ich vzhľad, aby sa negatívne neovplyvňovalo ich krehké 

sebavedomie a nezvyšovala sa neistota. 

 

Zmeny v psychickej oblasti súvisia aj so zovňajškom. Patria sem tiež:  

   - precitlivelosť a vzťahovačnosť, kolísavé často sa mesiace nálady, prevládajú 

negatívne emócie 

  -  impulzivita a nedostatok sebaovládania 

- citové prežitky sú veľmi intenzívne, ale krátkodobé 

- emočný egocentrizmus - dospievajúci sú presvedčení, že nikto iný nemá také 

intenzívne prežívanie a ich pocity sú výnimočné 

- typická je nechuť prejavovať emócie navonok 

- výrazne skúmajú vlastné vnútro, pozorujú svoje reakcie 

- cítia sa nepochopení okolím; často unikajú do fantázie – obranná reakcia 

 

V sociálnej oblasti: 

- nízka tolerantnosť voči názorom dospelých, predovšetkým rodičov 

- postupne sa odpútavajú od rodičov a hľadajú si svoje miesto medzi rovesníkmi 

- výrazná potreba priateľstva, prežívanie prvých lások, prvé sexuálne skúsenosti 

 

 

Je zjavné, že pre dospievajúcich je toto obdobie zložité. Niekedy nerozumejú sami sebe a pre rodičov je 

v tomto období často náročné komunikovať s vlastnými deťmi. O niečo ľahšie je to v prípade, ak si rodič 

so svojím dieťaťom pestuje dôveru a vzťah od malička, ale napriek tomu treba prijať zmeny, ktoré 

nastávajú v čase dospievania. Avšak nikdy nie je neskoro a ak chceme, aby nás tínedžeri vnímali ako 

empatických  a priateľských a nie ako nepriateľov, majme na pamäti niekoľko pravidiel. 

 

Venujte im pozornosť. Počúvajte očami. 

Toto platí u všetkých vekových kategórií. Každý z nás potrebuje cítiť, že nám druhý venuje 

plnú pozornosť, skutočne aktívne načúva tomu, čo vravíme. Ak sa počas rozprávania venujete 

ďalším činnostiam a len občas prehodíte nezúčastnené citoslovce, nečudujte sa, ak tínedžer 

dospeje k presvedčeniu, že nestojí mame či otcovi za to, aby ho počúval. Je možné, že sa 



uzavrie a bude sa vám zverovať ešte menej. Neignorujte jeho pocity. Venujte pozornosť 

počas rozhovoru len svojmu dieťaťu, vnímajte obsah aj tón, môžete využívať rôzne citoslovcia 

a podporné slová pri rozprávaní sa, doplňujúce otázky, sumarizáciu, napr.: 

Uhm... Aha... Áno...  

Rozumiem...  

To je mi ľúto...  

Nečudujem sa, že si smutný/á. 

Takže si bol nahnevaný, keď Marek tvrdil, že... 

 

 

Snažte sa svoje deti pochopiť 

Stačí si spomenúť, aké to bolo pre vás v tom veku, keď vám niekto rozumel. Nezľahčujte 

pocity vašich detí. Nesnažte sa im poskytovať racionálne náhľady na situáciu vo chvíli, keď 

sú zaplavení emóciami. Napriek dobrému úmyslu môžete v druhej strane vyvolať pocit 

odcudzenia a nepochopenia. 

Nie -> Nemysli na to. Mysli pozitívne. Ty len túžiš po pozornosti/Ty ma chceš len vytočiť. 

Preháňaš. Bude dobre. To prejde. Prečo plačeš? Na svete je kopu iných chlapcov, nájdeš si 

iného... 

Možno má váš dospievajúci syn či dcéra za sebou prvý rozchod a je teda prirodzené, že je 

z toho smutný. Vy už na základe svojich skúseností viete, že po čase to prebolí. Zažili ste si to 

sami. Dovoľte tieto pocity zažiť aj vášmu dieťaťu.  

Zareagovať môžete napr. takto:   

Je prirodzené, že si z toho smutný/á.  

Vnímam, že ťa ten rozchod veľmi bolí. 

Chceš sa o tom porozprávať? 

 

Nezmyselné požiadavky 

Môže sa stať, že vaša dcéra či syn budú od vás žiadať niečo, čo aktuálne ani nie je možné 

splniť. Napr. váš syn veľmi chce, aby ste ho naučili jazdiť, hoci na to ešte nemá vek.  V týchto 

prípadoch rozumné argumenty môžu podporovať v tínedžerovi frustráciu a hnev, že mu niečo 



odmietate. Skúste zapojiť fantáziu a  spolu s vaším dieťaťom si predstavte, čo by v takom 

prípade robil, kam by šiel, koho by odviezol... /“Zdá sa, že by si už rád jazdil. Kam by si sa 

odviezol? Keby to tak išlo, už by si si vodičák určite robil...“/  

Ak je jeho požiadavka splnená aspoň v predstavách, ľahšie prijme realitu.  

 

 

Nedávajte rady 

Váš syn či dcéra nechcú počuť, ako by ste situáciu riešili vy (v prípade, že sami o to 

neprejavia záujem).  

Nie ->  Mal by si... Ja by som to urobil takto... Toto bolo zle, malo by to byť takto... 

  

Oni potrebujú vedieť, že ich city neprehliadate. Naopak, skúste popísať ich pocity.  

Napr.: Vidím, že sa hneváš...  

Vidím na tebe, že si mal ťažký deň a nemohol si sa venovať uprataniu svojej 

izby... 

 

Na pravidlách sa dohodnite spolu 

Tínedžeri túžia po tom, aby ste k nim pristupovali ako k rovnocenným partnerom, aby ste ich 

brali ako dospelých ľudí, nie ako malé deti, ktoré potrebujú, aby ich viedli. Preto ich 

akýkoľvek príkaz či zákaz bude poburovať a ľahko pôjdu do ofenzívy. S oveľa väčším 

pochopením prijmú skutočnosť, že chcete, aby sa podieľali na tvorbe pravidiel. Ak budú 

účastní na ich tvorbe, budú pociťovať väčšiu zodpovednosť aj pri ich dodržiavaní.  

 

Pýtajte sa na ich názor/radu 

Tínedžeri milujú, ak sa môžu k niečomu vyjadriť, môžu byť nápomocní a ak cítia, že si niekto 

ich názor váži a berie ho seriózne. Vtedy nadobúdajú pocit, že si ich skutočne vážite. Je to 

tiež ideálna príležitosť zistiť, ako vidia životné situácie, nad čím premýšľajú, aké majú 

hodnoty a oveľa jednoduchšie vieme podchytiť nevhodné vzorce správania či postoje 

a rozumne si o nich podiskutovať, priniesť rozličné argumenty a poskytnúť aj iný pohľad na 

vec. 

 



Dôverujte im 

Ak už sa so svojím dieťaťom na niečom dohodnete, nekontrolujte ho stále. Dovoľte mu byť 

zodpovedný a spoľahlivý, alebo aj zabudnúť, aby sa naučilo niesť dôsledky. Doprajte mu 

súkromie, nekontrolujte mu izbu, tašky, nečítajte denníky, nepočúvajte ich rozhovory s 

priateľmi. V prípade, že naozaj niečo potrebujete vedieť, uprednostnite najskôr pokojný 

rozhovor, vypočujte si ho, aj argumenty. Ak budete akceptovať jeho pocity a názory, je 

pravdepodobné, že sa skôr dohodnete - a bez hnevu a hádok, že im zasahujete do súkromia 

bez dovolenia. 

 

Neútočte, popíšte svoje pocity 

Každý má právo byť nahnevaný, cítiť sa dotknutý či sklamaný. Ak sa stane, že k vašim 

pocitom prispejú aj vaše deti, neútočte hneď na ne. Nezahrňte ich nadávkami, výčitkami, 

vyhnite sa vyhrážkam či zákazom, neporovnávajte svoje dieťa so susedovým alebo so 

spolužiakom či sesternicou. Takýmto prístupom sa človek cíti najmä ponížený a váš tínedžer 

môže vyraziť do útoku, zareagovať odporom alebo sa stiahne do seba s naštrbenou dôverou vo 

vás aj v seba samého. 

Naopak, popíšte svoje pocity, vtedy je pre druhú stranu jednoduchšie načúvať a pochopiť 

a byť nápomocný.  

Napr:  „Som sklamaný, pretože si mi sľúbil, že keď sa vrátim domov, bude odhádzaný sneh.“  

 „Rozčuľuje ma, ako sa so mnou rozprávaš.“ 

 

A hlavne... nezabúdajte na pochvaly a ocenenia! 

Každý človek, bez ohľadu na vek, potrebuje byť pochválený, cítiť, že si niekto všíma to, čo 

robí dobre, nie len to, na čo zabudol, čo sa mu nepodarilo, alebo to, čo povedal, keď mal zlý 

deň. Žiaľ, realitou je, že sme nastavení iných skôr kritizovať. Skúste sa zamyslieť, čo všetko 

sa vašim deťom podarilo a každý deň ich oceňte. Zamerajte svoju pozornosť na to pozitívne, 

pripomeňte to svojmu dospievajúcemu, aby cítil, že si všímate jeho celého, nie len jednu 

časť jeho osobnosti. Aj toto je jeden z dôvodov, pre ktorí sa dospievajúci uchyľujú ku 

kamarátom, možno nevhodným partiám, alebo cudzím ľuďom vo virtuálnej realite. Hľadajú to, 

čo doma nepočujú. O to viac sú zraniteľní. Stačí pár dní a uvidíte prvé zmeny v správaní vášho 

tínedžera. Pochvala výrazne zvyšuje motiváciu, dosiahne sa ňou oveľa viac ako príkazmi, 

zákazmi, očakávaniami. Určite sa vždy niečo pozitívne a hodné ocenenia nájde.  
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