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a její 18. měsíc života
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Viktorka se nachází ve velmi zajímavé fázi svého
života. Je čím dál obratnější, chůze a běhání už jí nečiní

sebemenší problém – také si této nově nabyté
schopnosti plně užívá a co chvíli je v trapu  – je také
čím dál společenštější a nezávislejší. Má to štěstí, že

má rozumné a milující rodiče, kteří jí dopřávají
dostatečné množství nových zážitků, pozornosti a

stimulace – to vše povzbuzuje holčičku k tomu, aby
s chutí objevovala nejen okolní svět, ale i samu sebe…
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inzerce

Co je nového?
� Z Viktorky se stává čím dál tím větší mazel. Protože má její tatí-
nek dost nevyzpytatelnou pracovní dobu a někdy je i pár dnů mimo
domov, snaží se s ním Viktorka hrát a mazlit „do zásoby“. Když ho
v pátek odpoledne zahlédne mezi dveřmi, skočí na něj, drží ho pevně
kolem krku a odtrhne se až po deseti minutách. Dřív ne. 

� Kdykoli se před Viki vysloví slovo krrrásná, chytí si triko nebo su-
kýnku, zvedne je a ukazuje, jako že ano, že si je velmi dobře vědoma
toho, že jí to dneska zase ukrutně sluší. V osmnácti měsících! Co bude
za pět, deset let? To snad ani nechtěj vědět, maminko…

� Viktorka si navykla na tento usínací rituál: obě se s maminkou
uloží na manželskou postel, Viktorka se pevně přivine k mamče a nechá
si číst pohádku (většinou tu o Červené karkulce – tu má nejraději, mi-
luje, když maminka mění hlas, a už dopředu se prý vždy těší na vlka).
Sleduje při tom pozorně obrázky a ukazuje na ně prstíčkem. Usíná na-

prosto bez problémů, pevně zaklesnutá do maminky.
V noci ji pak rodiče přenesou do její postýlky. („…a
někdy také ne,“ jak přiznává maminka. „Někdy

spinká tak krásně, že nám je líto ji nosit pryč.“)

�  Viki už dokáže pojmenovat všechna zvířata, která
jsou k vidění v obrázkových knížkách, animovaných po-

hádkách nebo filmech – do zoo se rodinka chystá na
jaře a už se moc těší na nové zážitky. 

�  Maminka s Viktorkou ráda zajde do hracího
koutku blízkého velkého nákupního centra.

Všimla si, že Vikince už nedělá celkem žádný
problém „komunikace“ s jinými prcky. Zvě-

davě je pozoruje, napodobuje, podává jim
hračky, usmívá se na ně. Miluje společnost
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– asi jako každé jiné dítě vyrůstající ve zdra-
vém prostředí, v němž se mu dostává po-
třebné jistoty.

18. měsíc
obecně
V tomto období dokáže již
dítě po delší dobu „řečnit“ –

skládá k sobě slova i nejrůz-
nější modulované zvuky tak, že

to připomíná skutečný „proslov“. (Vzpomí-
náte, jak jsme psali o tom, že Viki chodí s dět-
ským mobilem u ucha po místnosti, rozkládá
důležitě rukama a „vyřizuje si hovory“ – tak,
jak to vidí u rodičů? Melodie „řeči beze slov“
připomíná reálný telefonický rozhovor. Měli
jsme v redakci možnost jednu takovou etudu
na vlastní oči sledovat. Bylo to hrozně legrační
a roztomilé.)
Pro toto období je typická tzv. holofrastická
mluva: dítě použije jedno slovo k vyjádření celé
myšlenky. (I když Viktorka je přece jen o něco
dál. Umí již složit větu o dvou až o třech slo-
vech – čemuž se zase odborně říká telegrafická
mluva. Ale to jen tak mimochodem.) Dítko už
dokáže bravurně plnit jednoduché pokyny –
„Podej tátovi hrníček, prosím“, „Přines ma-
mince bačkory, prosím…“ (Přimlouváme se za
to, aby se slůvko prosím stalo nedílnou sou-
částí takových pobídek. Čím dřív se človíčkovi
vryje zdvořilost pod kůži… Znáte to.) Prcek už
umí správně ukázat na sobě, na blízkých oso-
bách i na hračkách základní části těla a obli-
čeje. Dokáže pojmenovat nejen žádoucí
objekty (rodiče, nejfrekventovanější hrač-
ky, zvířátka), ale i aktivity: „papa, ham,
brrmbrrm“ atd. Osmnáctiměsíční človíček do-
konale ovládá umění pantomimy. Přichází do
věku, kdy není nouze o první trapasy (vidí-li
třeba na ulici kulhajícího člověka, chvilku ho
soustředěně pozoruje a pak začne naprosto
věrně napadat na nohu také…) Na jednotlivé
otázky už dokáže smysluplně odpovědět buď
„ano“, nebo „ne“ a svou odpověď provází
vstřícným či zamítavým gestem. Dítko

v tomto věku miluje jednoduché rytmické ří-
kanky a písničky a snaží se k nim porůznu po-
skládanými zvuky, připomínajícími šamanské
zaříkávání, přidat. Pozorně sleduje obrázky
k básničkám i pohádkám, ukazuje na ně prstí-
kem a snaží se je „komentovat“. Už si dokáže

uvědomit výměnný charakter konverzace – ty
se zeptáš, já odpovím… Byť použije otázku
o jednom slově, dokáže už „vyzpívat“ otazník:
Pa? (Jdeme opravdu ven?) Mrňousek začíná
být méně ostražitý k cizím lidem, ustupuje
strach i stud. Už je schopen navazovat kontakt



těti pocit jistoty. A naopak – pokud je dítě vy-
chováváno bez pravidel a řádu (jí, jen když má
hlad, jde spát, až když nevidí únavou na oči –
třeba klidně o půlnoci, koupí se mu, na co
v obchodě ukáže, jen aby se předešlo vzteklé
scéně, předkládá se mu množství variant,
z nichž si má samo vybírat – od jídla po akti-
vity…) a neustále se mu ustupuje a ustupuje,
aby mu naprosto nic nechybělo – ve snaze
uspokojit všechna jeho přání ještě dřív, než
budou vyslovena, paradoxně začnete mít
vedle sebe umíněného a nespokojeného tvora.
Ano, ten malý človíček si ve svém věku s pře-
mírou svobody a bezedné štědrosti nedokáže
poradit, osmnáctiměsíční dítě svobodu a tole-
ranci neocení. Benevolentní výchova, den bez
pevného řádu a „pružné“ hranice (tedy že stej-
nou věc jednou zakážeme a podruhé ji s úsmě-
vem tolerujeme), bere vašemu dítku pocit
jistoty a láskyplného zázemí. Buďte tedy dů-
slední, trpěliví, ale i „láskyplně přísní“ – a vaše
zlatíčko bude zářit jako sluníčko…
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Slovo pediatra
MUDr. Renáta Růžková 
z Odborné společnosti praktických dětských lékařů
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V 18. měsíci měří batole cca 83 cm a váží v průměru 12,5 kg. Většině dětí se v této době uzavírá
velká fontanela na temeni hlavy. Dále se rozvíjí motorický vývoj dítěte: jistě chodí bez pádů,
běhá, ale dolní končetiny při tom ještě neohýbá v kolenou, umí lézt přes překážky. Navléká ko-
rále na tyčku, snaží se napodobit tahy dospělého při kreslení, čmárá tužkou na papír. Také už
pomáhá při oblékání, strká ruce do rukávů a nohy do nohavic. Dítě jí samo lžičkou, ale ještě
hodně rozlévá a bryndá. Strava má být stále pestrá, přizpůsobená věku dítěte – i množstvím.
Do jídla nikdy dítě nenuťte, hezky mu prostřete, učte ho stolovat. Stejně rychle se rozvíjí i myš-
lení. V této době užívá dítě již asi 20 až 30 slov, některým dětem se podaří i jednoduchá věta ze
dvou až tří slov. Zatím však nepředvídá, svou činnost nepromýšlí, jedná spontánně, nemá strach
z výšek, stále musíme dbát na prevenci úrazů, zvláště pádů. Batole má radost z úspěchu a čeká
na pochvalu dospělého. V neznámém prostředí se začíná stydět, ale může projevovat i strach
z cizích lidí a zvířat (bojí se psa, hmyzu, plazů apod.). Při výchově buďte trpěliví a důslední, nez-
námé věci i situace dítěti vhodným způsobem vysvětlujte, povzbuzujte ho. Batole potřebuje do-
statečný odpočinek, i když potřeba spánku je u každého dítěte jiná. Většina batolat spí po obědě,
v noci pak souvisle devět až deset hodin. Po probuzení dopřejte dítěti dostatek času, aby se roz-
koukalo. „Neobtěžujte“ ho hned jídlem ani oblékáním, není na to připraveno a může vše odmí-
tat. Chvilky po probuzení využijte spíše k mazlení. Buďte svému dítěti stále na blízku. Odloučení
od matky snáší dítě velmi špatně, je úzkostné a plačtivé, když se mu maminka i jen na pár minut
ztratí z očí. Proto některá batolata doprovázejí svou maminku doslova i na záchod. V osmnácti
měsících pozve dětská sestra vaše dítě na další systematickou prohlídku do poradny. Pokud se
vám to podaří, vezměte s sebou i moč vašeho synka či dcerky, zvláště pokud je v rodině nějaké
závažné onemocnění (např. cukrovka, nemoci ledvin apod.). Lékař hodnotí psychomotorický i
somatický (činnost orgánů) vývoj dítěte a radí ohledně výživy a režimu dítěte. Je nejvyšší čas
na poslední přeočkování (tzv. booster) hexavakcínou (proti záškrtu, tetanu, černému kašli, he-
mofilovým infekcím, žloutence typu B a dětské obrně), případně i přeočkování proti pneumo-
kokovým infekcím, pokud bylo základní očkování provedeno již v kojeneckém věku. Většina
takto starých dětí má však již očkování hexavakcínou úspěšně za sebou, stejně jako první oč-
kování živou vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (event. i planým neštovicím).
Má-li takto staré dítě všechna povinná očkování provedena, doporučíme očkování proti me-
ningokoku C (způsobuje meningokokovou sepsi a hnisavý zánět mozkových blan). Očkování je
samozřejmě pro naše dítě nezbytný, často i život zachraňující lékařský výkon. Vakcinaci ne-
provádíme jen v době akutního respiračního onemocnění nebo v inkubační době jiného in-
fekčního onemocnění. Pár slziček po očkování „spraví“ mámina náruč a pohlazení a máme stále
jistotu, že dítě zůstane i v budoucnosti zdravé a bude se rozvíjet všem 
pro radost.
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s vrstevníky. Je rád v přítomnosti jiných dětí,
ale nedokáže se ještě zapojit do jejich her. Počí-
tejte s tím, že si vaše zlatíčko začne co nejdříve
prosazovat vlastní nezávislost (pokud se tak již
nestalo). Začne odmítat spolupráci při činnos-
tech, které mu dříve nevadily (oblékání, obou-
vání, krmení, mytí…). Všechno chce najednou
dělat samo a bez pomoci, a dokáže se pořádně
vyvztekat, když zjistí, že se mu nevede a že se
zatím bez pomoci neobejde. Záchvat vzteku
může přijít i ve chvíli, kdy se začne dítko cítit
unavené.

Citový vývoj
Nejlepší způsob, jak posílit emocionální vývoj
dítěte tohoto věku, je poskytnout mu příleži-
tost k tomu, aby se co nejčastěji vídalo s dětmi
téhož věku. Pravda – bude si hrát vedle nich,
nikoli s nimi, ale to vůbec nevadí. Naopak.
Dítko se učí tím, že pozoruje jejich hru, jejich
gesta, jejich způsob „komunikace“ s mamin-
kou, jejich způsoby vůbec. 

Krok zpátky?
Nikoli…

Některé děti se právě v tomto období vrací ja-
koby o krok nazpátek – upnou se například
k dudlíku, plyšové hračce, polštářku anebo si
třeba začnou cucat paleček. Neděste se. Je to
normální způsob chování a není třeba se obá-
vat. Tyto předměty posilují v dítěti pocit jistoty
a bezpečí v určitých konkrétních situacích – na-
příklad když se ocitne v neznámém prostředí
nebo se v „jeho teritoriu“ objeví cizí lidé, popří-
padě když je unavené nebo jiným způsobem
„vykolejené“. Mnoho dětí je vyžaduje i během
usínacího rituálu. Neupírejte jim je. Mimocho-
dem – když už padla zmínka o neznámém pro-
středí: Viktorka strávila s rodiči týden na
horách. Krásně se vydýchala (tady, v Praze, jsme
ani nemohli otevřít okna, taková byla inverze) a

taky pěkně opálila. Kromě mateřského mléka
dostávala během zimních prázdnin také Nestlé
Mlíčko s kaší. Tohle jídlo má tu výhodu, že se
prodává hotové (stačí přibalit krabičku do ba-
tohu a je uvařeno). Takže když se rodinka přišla
mezi sáňkováním ohřát do restaurace, servírka
strčila kašičku na minutku do mikrovlnky a Viki
se mohla pustit do zdravé svačinky. Mlíčko s ka-
šičkou obsahuje tolik živin a vitamínů, že může
v pohodě nahradit dokonce celé hlavní jídlo…

Důsledná máma 
= šťastné dítko

Dítě potřebuje nejen jasně a srozumitelně sta-
novené hranice, ale také důslednost při jejich
dodržování. A je jen na rodičích (hlavně sa-
mozřejmě na maminkách, ty zpravidla tráví
s potomkem celé dlouhé hodiny a dny), jestli
dovolí či nedovolí dítěti tyto mantinely pře-
kračovat. Pevně stanovené hranice dodávají dí-
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