
 

Děti z bohatých rodin 

 

 

Vy, jako pedagogové jste kromě rodičů nejdůleţitějšími osobami pro děti a dospívající. Jsem 

psychoterapeut a s některými dětmi, které jste učili a rodiče vychovávali, se setkávám v jejich 

mladém a dospělém věku. Z mého pohledu vám tedy mohu nabídnout nahlédnutí do světa 

lidí, v tomto případě bohatých, kteří vzpomínají na své dětství a studentská léta. Mohu vám 

přiblíţit, jak ţili jako děti, o čem přemýšlely a co zaţívaly. 

 

......Bohatý a rozmazlený! V hlavě nemá nic, hlavně, že má zas novou kabelku! Žije si jako 

princezna...má všechno.. 

I tohle patří mezi běţné stereotypní uvaţování dospělých ohledně dětí z bohatých rodin. U 

lidí z jejich okolí se objevuje často závist i nenávist. Představujeme si, jak tyto děti ţijí 

bezproblémový ţivot a mohou se jen těšit na svou budoucnost, kterou mají jiţ nyní zajištěnou 

svými rodiči. Zdědí rodinnou firmu, dostanou byt a auto. Od dětství se pyšní nejmodernějším 

mobilem a počítačem, jezdí i několikrát ročně na dovolenou a dcery chodí k nejdraţšímu 

kadeřníkovi své mámy.  

Jaký je však ţivot bohatých dětí skutečně? Co se odehrává běţně za dveřmi bohatých rodin? 

Ţijí opravdu tak pohádkový ţivot? 

 

Realitou bohatých rodin je domácnost bez otce, který je stále v práci. Jeho mnohdy atraktivní 

manţelka tráví čas doma s dítětem, na které se fixuje, aby si vynahradila chybějící blízkost 

svého muţe. V krásném domě, často v opuštěném satelitním městečku jsou všude drahé 

předměty a nejmodernější elektronika, ale zároveň tam něco chybí. Chybí blízkost, citlivost a 

rodinná soudrţnost. 

Matky si kompenzují chybějící vztah s manţelem se svým dítětem – svěřují se mu, vztekají se 

na něj a vyčítají mu, ţe s ní nechtějí trávit svůj volný čas. Ve skutečnosti tyto věty však patří 

manţelovi, kterému se to buď neodváţí říct, nebo nemají šanci, protoţe není doma. 

Otec je v roli ţivitele. Spolu s penězi mnohdy prosazuje i svou moc nad druhými. Pocit moci 

mu dodávají peníze, ale i postavení v práci, kdy často vede tým lidí v úspěšné firmě, kde se 

nehledí na vztahy, ale na výkon. Sám otec je dost výkonný (jinak by nemohl vést úspěšnou 

firmu) a to samé očekává od svého dítěte. Svého potomka si uţ od mala trénuje a připravuje 

jako svého nástupce – vţdyť přeci všechno dělá právě pro něj ne?! Nebo své dítě naopak 

poniţuje, aby si v sobě ještě více posílil pocit moci. 

Od jeho ţeny očekává stoprocentní podporu – on je tahoun, on rozhoduje – manţelka dělá 

ostatní. Je ve zlaté kleci. Vzpouzela by se, ale vzdor znamená přijít o všechny ty peníze a 

placené sluţby, které si nyní můţe dovolit. A pokud se nestará o domácnost sama, musí 

alespoň zkoordinovat jejich pomocníky na domácnost (zařídit a ohlídat chůvu, uklízečku, 

zahradníka apod.). 

Manţelka bohatého muţe mnohdy tiše přihlíţí i jeho nevěrám, protoţe muţ tráví více času 

v práci neţli doma, často se sblíţí i s ţenami, které pro něj pracují. 

Chůva, uklízečka, zahradník, obědy pouze restauracích, kuchařka... ţivot bohatých rodin 

neobsahuje pouze základní rodinu. Dítě se mnohdy potkává více s „náhradními“ pečovateli 

neţli se svými rodiči. 

Podobnou variantou je rodina, kde pracují oba rodiče naplno ve své rodinné firmě. Dítě se 

narodí a někdy uţ od dvou aţ tří měsíců nezná nic neţ náruč chůvy. Rodiče se vrací domu 

pozdě večer a mají pocit, ţe o dítě je postaráno – vţdyť malé dítě si přeci nebude pamatovat, 

ţe jsme tu s ním nebyli. 

Opak je ale pravdou. Jiţ malé dítě si vytváří základní vazbu, vytvářejí se základy pro 

schopnost proţívat zdravě vztah.  

 

Blízkost a citlivost je to, co v bohaté rodině někdy nejvíce chybí. Je tam čas spíše na práci a 

na úspěchy neţ na doteky, objetí a city. 



Bohatí rodiče (rodiče ovlivnění postavením a penězi), nejsou často příliš citlivý k potřebám 

svého dítěte.  Vše je jiţ předem předurčeno. Jaké mají děti být, co vystudovat, kam 

vycestovat, jaké kamarády mít, kdy nastoupí do rodinné firmy, nastěhují se do bytu, který 

vybrali rodiče. Lidem, kteří peníze nemají, to zní jako pohádka, ale děti tímto přicházejí o 

svobodu a o vlastní vývoj. 

 

 

Děti z bohatých rodin často mají vše dokonce ještě dříve, neţ si o to řeknou. Ještě neţ vysloví 

své přání, uţ je jim splněno v různých variantách a v nadbytečném mnoţství. Zdá se to jako 

pohádka, ve skutečnosti je to však neustálý boj o své já, které se nemůţe stále dostat ke slovu. 

K tomu, aby dítě zdravě dozrálo, potřebuje vlastní zkušenosti. To však dětem v takových 

rodinách často chybí. O celém jejich ţivotě rozhodují rodiče (ano to známe i z běţných 

rodin), tady ale rozhodují zejména peníze – co je důleţité pro budoucnost firmy je důleţité i 

pro rodinu a dítě. Škola pro dítě se vybírá podle toho, jestli mu vzdělání z ní bude v budoucnu 

hlavně vydělávat peníze, nikoli jestli ho práce bude bavit – zábavné je přeci hlavně vydělávat 

peníze a utrácet ne? Kamarády musí mít jen ty na „úrovni“, oblečení značkové apod. Dítě 

z takové rodiny se můţe rozhodně těšit v nejbliţší dospělosti na vlastní byt od rodičů, ale 

nemůţe počítat s tím, ţe si vybere, kde bude bydlet a v jakém bytě. Rodiče platí, tak rodiče 

vybírají. Nezáleţí na tom, kde se pak mladý dospělý cítí dobře.  

Bohatí rodiče zahrnují své dítě svými představami o jeho vlastním ţivotě a svým bohatstvím. 

Kupování věcí dětem se však někdy sami vykupují z pocitů viny, ţe s dítětem netráví svůj 

volný čas.  

 

Další stinnou stránkou je vyloučenost bohatého dítěte z dětského nebo studentského 

kolektivu.  V běţné škole se dítě setkává se spoluţáky, kteří jedou jednou ročně na dovolenou 

s rodiči do Chorvatska a dostávají ke svačině pár drobných kaţdý den na útratu. Bohaté dítě 

má několikrát ročně nové značkové oblečení, ve škole si rodiče vyţadují volno kvůli 

rodinným dovoleným vícekrát ročně (je to mnohdy jejich jediný čas, kdy skutečně tráví 

společný čas), dítě má nejdraţší mobil a tablety. 

Záleţí na povaze dítěte a také na věku, jak se s bohatstvím srovná. V kolektivu dětí se však 

rozhodně potká s pocity závisti, moţná i nenávisti od ostatních. Zároveň ale také s obdivem a 

touhou s ním, jako s bohatým kamarádit, protoţe má všechny ty krásné věci.  

Zejména záleţí, jak se bohaté dítě vyrovnává s celkovou situací doma, kde nahrazují peníze 

blízkost a samota je všudypřítomná. 

 

Potomek bohatých rodičů se tak můţe často cítit osamělý, protoţe mu chybí doma blízkost 

a vnímání jeho vlastních potřeb, chybí mu přátelé, kteří by ho chápali, a hlavně si chybí on 

sám. Jeho já nedostalo za celý ţivot vlastní prostor ke zrání, nemělo šanci získat vlastní 

zkušenosti, začít rozvíjet vlastní sny. Takový člověk se pak můţe setkávat s prázdnotou 

a s pocity viny, ţe má všechno, aniţ by se o to nějak zaslouţil. 

 

Malé děti jsou deprivované z chybějící blízkosti od rodičů, starší mají často pocity viny, ţe 

rodiče zklamou. Snaţí se dohnat jejich úspěchy, hledají sami sebe, cítí vnitřní prázdnotu, 

obávají se sdělit rodičům jiné představy o svém ţivotě, v dospělosti se obávají, ţe nejsou 

schopni si vydělat peníze sami bez rodičů, mají pocit, ţe neumí nic, kromě práce v rodinné 

firmě. 

Člověk si nejvíce váží toho, co sám vybudoval. Právě o to jsou bohaté děti často „okradeny“. 

 

Cílem mého článku není dělat „chudinky“ z bohatých dětí. Ráda bych jen více přiblíţila 

pocity, které mohou děti v takové rodině zaţívat a které je pak doprovází po celý ţivot.  

Netvrdím také, ţe jsou všechny bohaté rodiny stejné. V mé soukromé praxi se setkávám 

s mnoha mladými dospělými z bohatých rodin. Vypráví o svém dětství. Hodně z nich mělo 

milující rodinu, která s nimi v dětství čas trávila, ale téměř vţdy byli rodiče, zejména otec 

výkonnostní, coţ se projevilo na psychice dítěte. 



Stále častěji se také setkávám s faktem, ţe se ţeny z bohatých rodin, kdy vedou firmu nebo 

nechtějí skvěle placenou práci opustit, rozhodnou jiţ několika měsíčního potomka předat do 

rukou své dobře vybrané chůvy. Chodí do práce a zpětně mají pocity viny, ţe s dítětem 

nejsou. Svůj čas pak místo s dítětem tráví nakupováním věcí, kterým zahrnují své dítě od 

mala.  

Setkávám se také s matkami ţijících ve „zlaté kleci“, které se cítí manţelem nemilovaní a 

opuštění, ale které se nechtějí vzdát jejich zlaté karty. Nikoli proto, ţe jsou zlatokopky, ale 

mají aţ iracionální strachy – ţe se neuţiví, ţe přijdou úplně o děti kvůli tomu, ţe manţel má 

konexe, ţe nedostanou ţádné peníze, protoţe má muţ dobrého právníka, často nemají ani 

přehled o tom, kde muţ zrovna je, protoţe si svůj osobní prostor brání a ţenu bere více spíše 

jako doplněk, trpí manţelovu nevěru a manţel jim blízkost projevuje jen sexem. 

Jsou samozřejmě i bohaté rodiny, kde si rodiče umí navzájem lásku projevit a milují i své 

děti. I i z takových rodin se pak jejich děti ale často v dospělosti dostanou na terapeutická 

sezení, protoţe se necítí v ţivotě šťastní. Zejména muţi, ale i ţeny se snaţí dohnat úspěchy 

svých rodičů. Bojují s workholismem a s výkonností, učí se zaţívat zdravou a přirozenou 

blízkost v partnerských vztazích. Mnoho z nich šlo na školy, které stály peníze i úsilí a kde 

bylo hlavním kritériem výběru prestiţ školy – práva, medicína, marketing. Zejména z oborů 

jako jsou práva a medicína je pro mladé dospělé těţké se rozhodnout změnit obor, kdyţ zjistí 

po letech práce a létech atestace, ţe je obor nenaplňuje. Výběr školy právě dost ovlivňují 

rodiče, kdy budují dětem pocit, ţe si vybírají přesně to, co je pro ně dobré a kdy děti cítí 

podprahovou informaci, ţe by rodiče zklamaly, kdyby odmítly.  

Okolo třiceti let svého ţivota pak přicházejí děti z takových rodin do poradny a učí se 

prosazovat své vlastní zájmy a hlavně si je vůbec uvědomit. Jedna má klientka, která 

vystudovala školu a prošla atestací, a která hledá odvahu z oboru odejít, řekla:“ nikdy jsem 

vlastně nepřemýšlela, co by mě bavilo“. Děti z bohatých rodin nic nenutí přemýšlet. Nemusí 

si dělat plány, jak dosáhnou nějakého cíle, stačí říct a mají, co chtějí nebo ani neřeknou a uţ 

to mají. Pamatuji si na větu pana profesora na vysoké škole, který vyprávěl o Švýcarsku a 

době jeho největšího rozkvětu, kdy měly rodiny tolik peněz, ţe děti měly ve dvaceti letech 

úplně všechno – auto, drahé oblečení, elektroniku, byt a co bylo následkem? Braly 

drogy...zpětně se zjistilo, ţe k tomu přispělo právě to, ţe uţ neměly v ţivotě za co bojovat, 

čeho dosahovat, co tvořit....uţ si měly jen uţívat. Jenţe naši ţivotní náplň tvoří právě to, kdyţ 

se naše já cítí seberealizované a naše osobnost je pak zdravě vytvarovaná. Kdyţ se zdravě 

seberealizujeme, víme, kdo jsme, co chceme, co máme a nemáme rádi, netrpíme prázdnotou a 

ztrátou smyslem ţivota. A právě to bohatým dětem a mladým dospělým často chybí. Plní sny 

svých rodičů nebo pokračují v jejich „šlépějích“, v jejich představách, nepřemýšlí o svých 

vlastních. Rodinná firma můţe být velká pomoc a splněný sen, ale také prokletí, pokud se 

nesejde s představami dítěte o svém ţivotě. 

 

Jak nejlépe pracovat s dětmi s bohatých rodin? Jak se jim, co nejvíce přiblížit, i když je jejich 

finanční a životní zkušenost zcela jiná než situace průměrně vydělávajících lidí? 

Jako první se zeptejte sami sebe. Jaké máte dosavadní zkušenosti s bohatými dětmi. Co se 

vám vybaví jako první, když se řekne bohaté dítě?  

Je dobré se zaměřit i na svou finanční a životní situaci, protože právě ta může 

způsobovat nepříjemné emoce k bohatým dětem. 

Máte takové dítě ve třídě? Nebo jich máte plnou třídu v případě prestiţních soukromých škol? 

Jaké pocity vůči takovým dětem máte? Jak snášíte, kdyţ se bohaté dítě chová rozmazleně, 

rozmrzele nebo není dostatečně chytré? Jak se vám jedná s rodiči takových dětí? 

 

Cokoli vás rozčiluje, může být užitečná informace pro vás, můţe to být vaše slabé místo, 

díky kterému někdy cítíte abnormálně silné emoce. Pokud máte sami potíţ s penězi, mohou 

vás dráţdit peníze druhých. Pokud si přijdete nerespektovaní, budete citlivý přesně na takové 

chování a budete se na něj nepřirozeně zaměřovat. Kaţdý vztah je jasným zrcadlem nás 

samotných, protoţe pak dostáváme informace o tom, na čem si sami u sebe můţeme 

zapracovat. 

 



Každé dítě potřebuje od učitele, rodiče i jiného člověka – zájem, pochvalu, empatii, 

pochopení, jasná a srozumitelná pravidla, pevný a bezpečný vztah, srdečnost a 

laskavost. V takovém případě můţe někdy i sám pedagog vynahradit do menší míry vztah, 

který děti doma nezaţily. Moţná všechno z toho máte a moţná si naopak říkáte, ţe tohle 

můţe napsat jenom psycholog, který radí, ale sám realitu ve škole nezaţívá.  

 

Máte pravdu, ale to, co potřebuje dítě, potřebujeme i my dospělý. Kolik z toho dostáváte vy? 

A kolik toho sami dáváte? V psychologii je teorie, ţe spolu obojí souvisí. To co 

nedostáváme, sami úplně neumíme dát.  

 

Vaše třída může být pro vás obrazem o vás samotných, stejně tak jak se to děje i 

s našimi blízkými. Pokud máme v hlavě chaos, budeme ho mít i v ţivotě, ve vztazích i 

v bytě. Pokud jsme srdeční k sobě i k druhým, druzí budou i k nám a ti, kteří nejsou nás 

v takovém případě, nebudou zajímat.  

 

Pokud respektujeme svou osobu, budeme budit respekt i u druhých a my je budeme 

také respektovat.  

 

Dokážete tolerovat bohatství svých studentů, když vy sami děláte obtížnou profesi za 

nevysokou mzdu? 

 

Jaká je tedy vaše třída? 

 

Můj text je zejména na konci plný otazníků, protoţe jsem se na problematiku dívala očima 

terapeuta a ten má zcela opačnou pozici neţli pedagog. Ten je povětšinou v pozici „já vím a 

předávám své vědomosti“. Já jako terapeut ve vás chci nyní vyvolat opak – pokládám otázky, 

na které si odpovíte vy sami, protoţe vy jste nejlepšími odborníky pro své školáky a jen vy si 

dokáţete odpovědět, co je pro vás i pro ně nejlepší, aby vás práce naplňovala a aby si vaši 

studenti nejen odnesli zkušenosti, ale ještě dlouho vás měli ve svém srdci. 
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