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Adolescence 11-21 let – čas přestavby 
mozku

Dochází k fyziologickým, hormonálním a pohlavním změnám a mění 
se architektura mozku, mozkový vývoj směřuje k větší integraci, 
oblasti se více specializují a poté se účinněji vzájemně 
propojují

▪ Emoční změny zásadně proměňují v tomto období niterný pocit, 
kdo jsem a kým se můžu stát, limbická oblast je aktivnější a 
emoce díky tomu mohou vyvstat prudce a intenzivně (D. Siegel, 
Rozbouřený mozek 2016)

▪ Rozhodování – růst synapsí v kortexu je aktivnější, dochází k 
růstu kognitivní kontroly, díky tomu dochází na konci 
adolescence ke snížení impulzivity, k vyšší emoční regulaci, 
myšlení k podstatě věci, sebe pochopení a rozvinutí  
sociálních funkcí

▪ Zranitelnost a příležitost–vzhledem k intenzivnímu  
prořezávání synapsí  za účelem zbavování se nepotřebných spojů 
se  odkrývají rizikové obvody zapříčiněné škodlivým vystavení 
nepříznivým zážitkům v dětství anebo aktivací genetické zátěže



Zrání 

Proces, jehož prostřednictvím dítě 
naplňuje svůj plný lidský 
potenciál. Přestože psychický růst 
je spontánní, není nevyhnutelný. 
Pokud nebude mít dítě vhodné 
podmínky, může vyrůstat, aniž by 
dospívalo.

Gordon Neufeld a Gábor Maté, Držte si své děti 2021



Vztahová vazba a její vliv na učení



Budování pouta



Teorie attachmentu John Bowlby 1958

▪ Vztahová vazba k pečovateli je biologicky zakořeněná 
evoluční nutnost pro přežití člověka, je to soubor 
vrozených, instinktivně řízených odpovědí na hrozbu a 
nejistotu, projevuje se:

▪ 1. vyhledáváním, monitorováním a snahou o udržení 
blízkosti ochraňující vazebné postavy

▪ 2.používáním vazebné postavy jako „bezpečné základny“

▪ 3. uchylováním se k vazebné postavě jakožto „bezpečnému 
útočišti“

Klasifikace attachmentu: jistý, vyhýbavý, ambivalentní a 
dezorganizovaný



Vazebné vzorce a vliv na prosperitu ve 
škole

▪ Děti s jistou vztahovou vazbou vykazují stabilní 
sebeúctu, emoční zdraví, odolnost ega, pozitivní afekty, 
iniciativu, sociální kompetence a soustředění při hře. 
Ve škole zažívají vzhledem k věku odpovídající zacházení 
ze strany učitelů, nebývají obětmi ani původci šikany. (viz David 
J.Wallin, Vazba v psychoterapii str. 40, 2020)

▪ Děti s vyhýbavou vazbou – působí mrzutě, arogantně a 
vzdorovitě, vyvolávají zlostně kontrolující reakce. 
Bývají aktéři šikany.

▪ Děti s ambivalentní vazbou – často vnímané jako závislé 
a nezralé, jsou infantilizovány. Ve škole bývají obětí 
šikany.



Žák není Tabula rasa, přichází s 
rozepsaným příběhem… 



Žák připravený učit se novému

▪ Cítí se být natolik v bezpečí, že je ochotný jít do 
rizika.

▪ Má dobré sebevědomí.

▪ Umí požádat o pomoc, aniž by se obával posměchu či 
kritiky.

▪ Je schopný soustředit se na dlouhodobé učební projekty.

▪ Je schopný zvládnout pocity frustrace, úzkosti nebo 
zklamání.

▪ Zvládne vědomí, že některé věci dosud neví.

▪ Je optimistický a k řešení problémů přistupuje pozitivně.

▪ Dobře zvládá chvíle, kdy mu není věnována plná pozornost.



Jistá vztahová vazba ve škole (Geddes
2006)
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Adolescenti s nejistou vztahovou vazbou 
ve škole



Chování a prožívání - obecně

▪ Chování je  prioritně zaměřeno na ovládání druhých a nových situací.

▪ Manipulace, nedůvěra ve vztah. 

▪ Malá zkušenost s empatií a naladěním druhého na jeho potřeby.

▪ Pocity hanby a s ní spojený hněv (projevy lhaní, podvodů, zapírání).

▪ Rozhodování je na základě náhlých impulzů a intenzivních tužeb bez 
vztahu s druhým člověkem, mnohdy se záchvaty paniky a vzteku.

▪ Identita - odmítání sebe, černobílé vidění sebe sama.



Vzorce nejisté vztahové vazby ve školním 
prostředí

1. VYHÝBAVÝ ATTACHMENT (odtažitý) dospívající má 
opakovanou zkušenost, že pokud bude u své primární vztahové osoby 
hledat útěchu, bude odmítnut. Rozhodl se tedy raději zvládat své věci 
sám.

▪ Primární vztahová osoba mu nebyla schopna poskytnout psychickou 
a emocionální blízkost. 

▪ V dospívání tedy odmítá pomoc dospělých; drží se hesla: „Raději ho 
odmítnu dříve, než on odmítne mě.

▪ Nemá v úmyslu přijmout nabídku přátelství a pak znovu čelit 
odmítnutí.



Jak poznám rysy vyhýbavé vztahové vazby 
u svého žáka a co  s tím mám dělat?

Tato fotkaod autora Neznámý autor s licencí CC BY-SA-NC

https://gisportal.cz/national-geographic-%E2%80%93-education-beta/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Projevy vyhýbavého – odtažitého žáka 

▪ Zdánlivý nezájem vůči osobě učitele, nabízenou pomoc odmítají 
a potlačují svou potřebu podpory.

▪ Říkají, že je jim to jedno a krčí rameny.

▪ Mají rádi opakující se úkoly, a pokud jsou postaveni před 
nové výzvy, vzdávají je při prvním neúspěchu.

▪ Příliš nemluví a nemají rádi kreativní úkoly, protože tím 
riskují neúspěch, na který nejsou připraveni.

▪ Nejsou připraveni zapojit se do společné diskuze.

▪ Rádi se obklopují přístroji jako jsou mobilní telefony…

▪ Nikdy nejsou dost spokojeni se svou prací. Učitel jim může 
pomoci tím, že jejich práci ocení, ale oni budou mít problém 
jeho chválu přijmout.



Přístup pedagoga u žáka s odtažitým 
komunikačním stylem (Geddes 2006)
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Ambivalentní vztahová vazba



Jak poznám žáka s projevy ambivalentní 
vztahové vazby a co s tím?



Projevy ambivalentní vztahové vazby

▪ Mají problém s hranicemi ve vztazích, snaží se mluvit s 
učiteli i o velmi osobních záležitostech.

▪ Zůstávají v blízkosti učitele i o přestávkách; neláká je 
být s jejich vrstevníky.

▪ Pokud ztratí pozornost učitele, nejsou schopni 
soustředit se na výuku. Jsou mistry v tom, co říct, aby 
upoutali pozornost učitele.

▪ Pokud učitel nezareaguje na nabídku důvěrného vztahu 
podle jejich očekávání, nebo je dokonce „předá“ do péče 
někoho jiného, cítí se být odmítnuti.

▪ Jsou vysoce úzkostní.



Přístup k žákům  s ambivalentním 
komunikačním stylem (Geddes 2006)
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Pedagogický přístup u rysů ambivalentní 
vazby

▪ Dávejte žákovi krátké, časově omezené samostatné úlohy a ujistěte se, 
že si může sám pohlídat čas na hodinkách nebo na mobilu.

▪ Postupně mu tento čas prodlužujte.  Ujistěte ho , že se k němu po 
chvíli vrátíte, s tím, že mu řeknete, kdy přesně to bude,

▪ Hlídejte si dobu návratu, a když se vám ji nepodaří dodržet 
popisujte: „Moc mě mrzí, že jsem se k tobě nestihl/a vrátit včas, 
vím, jak moc těžké to pro tebe muselo být; určitě jsi si myslel/a, že 
jsem na tebe úplně zapomněl/a.“

▪ Nikdo neočekává, že budete perfektní a vždy do puntíku splníte vše, 
co jste slíbili. Nicméně je důležité si být vědomi toho, kolik 
úzkosti tím můžeme v dítěti vyvolat.

▪ Nepodlehněte pokušení dítěti ve všem vyhovět. Zdá se, že má-li se 
naučit řešit své úkoly samostatně, bez drobné frustrace to nepůjde.



Dezorganizovaná vztahová vazba, jak ji 
poznám?



Dezorganizované vzorce chování ve třídě

▪ Rychle „přepínají“ mezi aktivitou a nezájmem. V jedné chvíli 
se hlasitě dožadují vaší pozornosti a pak se odkloní k jiné 
aktivitě.

▪ Chovají se útočně i k učiteli, kritizují jeho snahu něčemu 
je naučit.

▪ Běhají po třídě nebo vybíhají z učebny ven.

▪ Často chodí za školu a tlačí na ostatní, aby chodili s 
nimi.

▪ Vybuchují vzteky bez zjevného důvodu.

▪ Objevují se u nich sebedestruktivní vzorce chování-
závislosti, sebepoškozování…



Desorganizovný komunikační styl (Geddes
2006)
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Potřebují hodit pomocné lano



Zahlceni a ztraceni

▪ Mladí lidé, pocházejí z rodin, kde vládl chaos a 
kde byli vystaveni zanedbávání, týrání nebo 
zneužívání. 

▪ Jejich jednání je nepředvídatelné a chování děsivé, 
často ohrožují sami sebe nebo lidi ve svém okolí. 
Někdy lze jen obtížně odhadnout, co je rozzlobilo. 

▪ Je velice složité něčemu je naučit; naštěstí 
dezorganizovaný attachment se vyskytuje jen u velmi 
malé části osob s nejistými vzorci vazebného 
chování.



Výchovné strategie u žáků s DKS

▪ Aby nebyli zahlceni negativními pocity potřebují fyzicky 
pocítit, že jsou v bezpečí a mají „Bezpečné místo:

1.jasnými pravidly a hranicemi;

2.předem danou strukturou;

3. předvídatelností průběhu každého dne;

4.jasně vymezenými rolemi dospívajících i dospělých.

Je důležité vytvářet vztahovou síť “bezpečné lidi“, kteří na ně 
mají prostor  - školní psycholog, metodik prevence, výchovný 
poradce nebo oblíbený pedagog.



Sebepodpora pedagoga a možnosti intervence s 
žáky s nejistým komunikačním stylem

▪ Vnímejte situaci všemi smysly; berte vážně pocity, které ve vás dítě vyvolává.

▪ Zkoušejte měnit své navyklé vzorce jednání.

▪ Položte si otázku, jaké nenaplněné potřeby se ukrývají pod chováním dítěte.

▪ Věnujte pozornost tomu, jak se děti cítí. Například výuku můžete začínat rychlým 
dotazem, jak se komu daří.

▪ Naučte se dětem naslouchat, aniž byste je hodnotili nebo jim radili; je dobré je 
nejprve vyslechnout. Uvažujte nahlas o právě probíhající situaci: „To se to ale 
zamotalo! Nedivil/a bych se, kdyby to někoho pěkně otrávilo!“

▪ Využívejte metafory, umělecké a divadelní aktivity, vyprávějte příběhy. 
Nezapomínejte sami na sebe, potřebujete být ve formě. Hledejte cesty, které vám 
v tom pomohou.

▪ Vyhledávejte další odborníky, kteří by mohli dětem pomoci.



BUDOVÁNÍ „BEZPEČNÉ ZÁKLADNY“

▪ Fyzický prostor: „Potřebuji mít místo, kam se můžu vracet...“

▪ Bowlby (1969, 1973) poukazoval na důležitost toho, aby děti měly 
bezpečnou základnu pro nejlepší vývoj zdravého a bezpečného 
attachmentu. To je obzvláště důležité u těch, kteří nezažívají takovou 
jistotu v období raného dětství. Ponecháni bez dozoru, tito mladí lidé 
se stále více usazují v nejistých způsobech vztahů k nim samotným, k 
ostatním i ke světu, ve kterém se nacházejí. Konzistentní „fyzická“ 
základna musí být jasně stanovena.



Humor ve škole

▪ Usmívejte se na mladé lidi a smějte se s nimi.

▪ Vyjadřujte, že ho nebo ji máte rádi, pomocí vřelého tónu vašeho 
hlasu a slov, která používáte.

▪ Využívejte každé příležitosti, abyste se mohli smát s nimi, a ne jim.

▪ Pamatujte si, že některé formy her jsou přínosem v kterémkoliv věku.

▪ Úsměvy a smích jsou vedlejší produkty pocitu pohodlí a bezpečí. 
Pokud je vám dobře, uvolňuje se dopamin, který silně ovlivňuje 
redukci stresového hormonu kortizolu. V mozku znamená větší 
potenciál pro vytváření důležitých nových synaptických spojů se 
schopností učit se a užívat si učení .



Čeho se držet?



Porozumění vztahu je nekonečně důležitější 
než hledání jakéhokoliv plánu pro naše 
jednání J.Krishnamurti



ZDROJE

▪ Attachment a dospívání - britský materiál  -přeložen 2019 v rámci 
projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní 
ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí. Najdete ho na 
www.pravonadetstvi.cz.

▪ Daniel Siegel - Rozbouřený mozek, dospívání, teenageři e jejich 
výchova. TRITON 2016.

▪ Gordon Neufeld a Gabor Maté – Držte si své děti, proč jsou rodiče 
důležitější než kamarádi. PeopleComm 2021.

http://www.pravonadetstvi.cz/

