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Věnování

Mým dětem, které jsou mým nejoblíbenějším vědeckým projektem.



8 Experimentování s dětmi



9

Úvod

Když jsem byl malý, prosil jsem Santa Clause o dětskou vě-
deckou sadu s elektronickými pokusy „50 v 1“ od značky Ra-
dio Shack. Sada se skládala z „obvodové desky“ s mnoha kon-
denzátory, rezistory, LED diodami a  bzučáku pro zvukové 
efekty. V každém pokusu jste nejdříve dráty propojili několik 
součástek, potom stiskli spínač a čekali, co se stane. Byla to 
skvělá zábava, která přispěla k mému neutuchajícímu zájmu 
o vědu a techniku.

Ale teď, když jsem se sám stal rodičem, ze sady malého 
vědce už jsem vyrostl a přesunul se k mnohem komplexnější-
mu experimentálnímu zařízení: k dítěti.

Moje děti jsou tím nejzábavnějším, nejpřekvapivějším 
(a  nejúnavnějším) výzkumným subjektem, na kterém jsem 
kdy měl to štěstí provádět různé zvláštní a  potrhlé experi-
menty. Strávil jsem hodiny a  hodiny vymýšlením toho nej-
lepšího způsobu, jak držet dítě tak, aby rychle usnulo – jen 
abych zjistil, jako už mnoho rodičů přede mnou, že když 
něco funguje na jedno dítě, vůbec to nefunguje na to dru-
hé. Vyzkoušel jsem alespoň 20 různých technik, jak přimět 
batole, aby snědlo hrášek. (Vyhrála věta: „Prosím, ať uděláš 
cokoli, rozhodně nejez ten hrášek.“) Podle toho, jak něžně 
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se dotýkalo mého obličeje – škála sahala od bolestivých škrá-
banců přes nepříjemné dloubání až po jemné hlazení – jsem 
si zaznamenával, jak si moje dítě osvojuje jemné motorické 
dovednosti. Byl jsem svědkem toho, jak brzy se u dětí vyvíjejí 
jejich jedinečné povahové rysy. Už když jsou staré jen něko-
lik týdnů, můžete pozorovat jejich povahu podle toho, jak se 
na vás dívají a  jak pozorují svět kolem sebe. Na provádění 
výzkumu na dětech je ale zvlášť fascinující to, že ony samy 
experimentují neustále – což typicky vypadá asi takhle: „Co 
je tahle věc a jak asi chutná?“

Předtím než začnete na svém dítěti zkoušet pokusy 
z této knihy, je důležité uvědomit si několik věcí:
X  Experimenty v  knize nejsou určeny k  tomu, aby hod-

notily fyzické nebo psychické zdraví vašeho dítěte, jeho 
inteligenci nebo jakékoli další aspekty jeho motorické-
ho, kognitivního nebo behaviorálního vývoje. Neřeknou 
vám ani, jestli se dítě vyvíjí podle plánu nebo jestli se 
vyrovná svým vrstevníkům. Ukážou vám ale principy 
dětského vývoje zábavnou a  jednoduchou formou. Ne-
přistupujte tedy k těmto pokusům jako k výzvám, které 
vaše dítě musí splnit, aby udrželo krok s dítětem od No-
váků (nebo od Einsteinů).

X  Přestože jsou u  jednotlivých pokusů uvedena doporu-
čená věková rozmezí, mělo by se k nim přistupovat jako 
k  neurčitému rozhraní a  ne jako k  závaznému limitu. 
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Vůbec nemějte obavy, pokud vaše dítě nedokáže úkol 
v některém experimentu splnit. Bylo-li to možné, přidal 
jsem do textu informace o vývojových milnících namís-
to striktního věkového rozmezí, například „když dítě za-
čne mluvit v dvouslovných větách“.

X  Autoři mnoha původních studií, které jsou v knize cito-
vány, nezařadili do finálního textu studie výsledky vel-
kého množství testovaných dětí kvůli běžným zádrhe-
lům, jakými jsou podrážděnost, pláč nebo neschopnost 
splnit určitý požadavek. V některých případech výsledky 
neuvedli i proto, že se chování dítěte podstatně lišilo od 
chování sledované většiny. Pokud tedy během experi-
mentu zjistíte, že vaše dítě jej není schopno dokončit 
nebo se jeho výsledky liší od těch popsaných ve studii, 
nedělejte si s tím starosti! Není to nic neobvyklého.

X  Když jsem adaptoval akademické studie do podoby cvi-
čení, která jsou vhodná pro všechny rodiče a která ne-
vyžadují žádné speciální vybavení nebo vzdělání, musel 
jsem je trochu pozměnit. To znamená, že vaše výsledky 
se nemusí přesně shodovat se závěry v původním zdro-
ji. Například ve většině publikovaných studií byly děti 
rozděleny do skupin, přičemž jedna skupina byla „tes-
tovací“ a druhá „kontrolní“, což vědcům umožnilo po-
rovnat výsledky mezi oběma skupinami. Vy ale budete 
pokusy obsažené v této knize provádět na stejném dítěti 



12 Experimentování s dětmi

– na tom vašem – a  jednotlivé testy budete oddělovat 
určitým časovým úsekem. První metoda se samozřejmě 
v  akademickém kontextu upřednostňuje, ale tohle je 
kniha experimentů určených pro domácí prostředí. Pro 
rodiče je mnohem praktičtější pokusy jednoduše opako-
vat než v sousedství shánět bandu dalších dětí, aby byl 
experiment proveden se vší akademickou korektností. 
(Pokud náhodou máte po ruce jednovaječná dvojčata, 
můžete mnohem lépe napodobit zmíněný model testo-
vacích a kontrolních skupin. Ale v tom případě zas nebu-
dete mít pravděpodobně tolik volného času.)
  

Doufám, že padesát experimentů z této knihy vám poskytne 
nový vhled do rozmanité oblasti dětského vývoje. Ale hlavně 
doufám, že mnohem lépe porozumíte svému malému úžas-
nému vědeckému projektu.
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1  Uklidňující vůně

Věkové rozmezí: 0 až 1 měsíc
Náročnost experimentu: Snadný
Oblast výzkumu: Vývoj smyslových schopností

  ExpErimEnt

Jsou chvíle, kdy je dítě podrážděné, 
ale není zrovna možné ho nakojit, 
což má obvykle uklidňující efekt 
(například když hlídá táta, zatímco 
máma spí nebo je ve sprše). Pokud 
máte k  dispozici odstříkané mateř-
ské mléko, zkuste dát několik kapek na bavlněnou látku. Po-
tom látku umístěte asi deset centimetrů od nosu miminka.
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 HypOtéza

Vaše dítě se s  vůní mateřského mléka seznámilo přirozeně 
díky kojení a má na ně uklidňující efekt. Miminko bude méně 
plakat, mračit se a  ošívat se než dítě, které bylo vystaveno 
neznámé nebo žádné vůni.

 VýzkUm

Ve studii z roku 2005 byli novorozenci rozděleni do čtyř sku-
pin. Děti z  první skupiny byly od prvního dne seznámeny 
s  vůní mléka svých matek. Druhá skupina dětí byla opako-
vaně vystavována vůni vanilky. Poslední dvě skupiny nebyly 
seznámeny s žádnou vůní.

Třetí den po porodu všem dětem odebírali krev z paty. Mi-
minka z prvních dvou skupin při tom cítila vůni, kterou znala 
(mateřské mléko pro první skupinu a vanilka pro druhou). Děti 
ze třetí skupiny cítily také vanilkovou vůni – jenže pro ně to byl 
neznámý pach. Děti ze čtvrté skupiny nebyly vystaveny žádné 
vůni. Vědci zjistili, že děti z prvních dvou skupin při odebírání 
krve plakaly méně a obecně jevily méně známek rozrušení než 
děti ze zbylých dvou skupin. Také shledali, že děti, které cítily 
mateřské mléko, se tolik neošívaly a nemrskaly sebou.
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Za povšimnutí stojí, že umělé kojenecké mléko nemá 
stejný efekt jako mateřské mléko – přinejmenším pro kojené 
děti. Ve studii z roku 2009 byly pozorovány děti, kterým také 
odebírali krev z paty. Byly rozdělené do skupin, které cítily 
vůni mléka své matky, vůni mléka jiné ženy nebo vůni umělé-
ho mléka. Jen miminka, která cítila vůni mléka své matky, ne-
byla ve srovnání s dětmi z ostatních skupin tolik podrážděná.

 CO si z tOHO Odnést

Používání známých vůní k uklidnění dítěte je skvělou novou 
metodou do vaší zásoby tišících technik. Ale není jediná. Vy-
užívejte i dalších efektivních uklidňujících metod, jako jsou 
kontakt kůže na kůži, kojení, šeptavé zvuky, houpavé pohyby 
nebo klidná hudba.
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2   naprogramování 
dětí

Věkové rozmezí: 0 až 1 měsíc
Náročnost experimentu: Snadný
Oblast výzkumu: Kognitivní vývoj

  ExpErimEnt

Vezměte si dva kusy kartonu nebo čtvrtky, každý o rozmě-
rech velké pohlednice. Na jeden nakreslete symbol A  (na 
následující ilustraci vlevo) a na druhý symbol B (na ilustraci 
vpravo).

Vezměte do náruče bdělého a čilého novorozence. Po-
žádejte kamaráda, aby ve vzdálenosti asi čtyřicet centimetrů 
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od obličeje miminka podržel vedle sebe obě ilustrace a po-
zoroval, na který ze dvou tvarů se dítě dívá častěji a déle. Pře-
rušte experiment, když se dítě přestane na obrázky dívat. Po 
krátké pauze pokus opakujte, ale prohoďte pozice symbolů.

 HypOtéza 

Dítě se bude déle a častěji dívat na symbol A.

 VýzkUm

Je obecně známo, že preference obličejů je u dětí patrná již 
krátce po narození. Ale co na nich děti tak láká? Jsou snad 
jejich mozky od narození naprogramovány tak, že přirozeně 
vyhledávají lidské tváře? Nebo jsou děti přitahovány k někte-
rým obecným strukturálním vlastnostem, které mají i obli-
čeje?

Symbol A Symbol B


