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Abstrakt 

Téma příspěvku“ Vzájemné propojení pedagogiky, sociální práce, školní sociální 

práce v oblasti společenských věd,“ reflektuje potřebnost a součinnost těchto disciplín 

při řešení některých poruch rizikového chování a výchovných problémů u dětí, 

v návaznosti na poruchy citové vazby. Cílem příspěvku je zacílit pozornost na 

rozdílné nazírání pedagogů ( učitelů/ učitelek) na obsah  pojmů „ problémové dítě vs. 

dítě, které má problémy“ v kontextu výchovně vzdělávacího procesu. Vztahy 

v rodině, jejich kvalita, vztahy s vychovateli, vrstevníky, ovlivňují, jak se dítě chová 

ve školním prostředí. Pro poruchy chování (rizikové faktory) svědčí mnoho jevů 

souvisejících s prenatálními a postnatálními zážitky, traumatickými událostmi, které 

rodina nevědomě přenesla na další generace a dětí je přijaly za své.  Projevy chování, 

které jsou hodnoceny jako rizika pro další vývoj dítěte, můžou signalizovat volání o 

pomoc. Z hlediska problematiky citové vazby je třeba zaměřit se na vyšší senzitivnost 

ve školním prostředí a včasnost řešení objevujících se rizik, která mohou být 

přechodová, ale také mohou být výrazně kumulována. Jistá citová vazba představuje 

protektivní faktor, kdežto nejistá citová vazba je druhem vulnerability a vykazuje 

souvislosti s nižšími sociálními kompetencemi, poruchami emocionální regulace, 

sociální adaptaci. Poruchy attachmentu  můžou mít souvislost s výskytem strachu a 

úzkostných stavů dětí (vyjma organických poruch), zvláště u dětí v mladším školním 

věku. Pedagogika, zvláště její subdisciplína etopedie, fakticky klasifikuje jednotlivé 

poruchy chování odpovídajícím názvoslovím, avšak blíže nezkoumá symptomy, které 

můžou mít souvislost s poruchami citové vazby. Sociální práce, do jejíž kompetence 

patří mj. opatření související s problematikou rizikového chování u dětí, se rovněž 

musí zabývat hlubšími příčinami vzniku těchto rizik, v tom i rizik vyplývajících 

z poruch attachmentu, tj. rozpoznání nedostatků a ztrát (např. sociální nestabilita, 

vztahy v rodině, nepřijetí dítěte, separace apod.) Je třeba vzít v potaz, že dětí 

s různými poruchami citové vazby, si vytváří různé obranné mechanizmy (testovaní 

reality), aby v situaci ohrožení přežily. Právě některé rizikové způsoby chování 

(poruchy chování) u dítěte, jsou prostředkem k dosažení cíle (jak upoutat na sebe 

pozornost, hledání náhradních řešení v důsledku dřívějších ztrát), někdy potřebují 

vyplnit svou vnitřní prázdnotu z období svého dětství. Obranné mechanizmy, které si 

tyto dětí vytvářejí, často snižují rizika vůči strachu a napětí, což pro pozdější „ 

delikventy“ je charakteristické. Zde se nám sociálním pracovníkům a sociální práci 

vůbec, naskýtá možnost, jak propojit tyto dvě disciplíny, tj. pedagogickou vědu se 
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sociální práci při řešení rizikového chování dětí v důsledku poruch citové vazby. Na 

straně pedagogiky vynechat pojem problémové dítě a nahradit pojmem dítě, které má 

problémy. Zároveň si ujasnit skutečnost, jak se formuje problémové chování, které je 

vždy podmíněno multifaktoriálně a znemožňuje plnit vývojové úkoly (Erikson). 

Uvědomění si rizikových faktorů u jednotlivých typu poruch citové vazby, umožni 

v pedagogickém procesu efektivněji a častěji zacílit preventivní intervence, ve 

výchovně vzdělávacím procesu. Z pohledu obou disciplín, dětem z poruchami 

citového pouta nelze pomáhat bez rodičů, nebo osob pečujících. Musíme se vrátit 

k přijetí dítěte, k rozpoznání nedostatků a ztrát z jeho dětství. Pouze oboustranná 

spolupráce pedagogiky a sociální práce při řešení negativních symptomů poruch 

attachmentu může pomoc dítěti vyrovnat se s dřívější sociální újmou (újmy z dřívější 

socializace, z kariéry v dětských domovech, s negativním označením „ zanedbaný“ 

apod.) Vhodné se jeví propojení těchto disciplín s profesi sociální práce ve školství, 

která prozatím není ve školském systému etablována. Nic méně školní sociální 

pracovník právě může být ten, který pomůže pedagogovi odhalovat prvotní příčiny 

rizikového chování dítěte a upozornit na dítě“ které není problémové, ale má 

problémy a se kterým je zapotřebí pracovat pomoci různých metod ať už z oblasti 

pedagogiky, nebo sociální práce.  

 

Kľúčové slová: Sociální práce. Pedagogika. Attachment. Chování dětí. Citová vazba. 

Sociální vztahy.. 

 

Abstract 

The topic of the paper "Interconnection of pedagogy, social work, school social work 

in the field of social sciences" reflects the necessity and cooperation of these 

disciplines in dealing with certain disorders of risk behaviours and educational 

problems in children, in response to disorders of emotional attachment. The aim of the 

paper is to focus attention on the different viewing of pedagogues (teachers) on the 

content of the terms "a problem child vs. a child having problems" in the context of 

the educational process. Relationships in the family, their quality, relationships with 

educators, peers, influence how the child behaves in the school environment. There 

are many phenomena for behavioural disorders (risk factors), associated with prenatal 

and postnatal experiences, traumatic events that the family has unconsciously 

transferred to the next generation, and children have taken them for themselves. 

Manifestation of behaviour that is assessed as risks for further development of the 

child can signal call for help. From the point of view of the issue of emotional 

attachment, it is necessary to concentrate on higher sensitivity in the school 

environment and timely resolution of emerging risks, which may be transient, 

however, can also be significantly accumulated. A certain emotional attachment is a 

protective factor, while an insecure emotional attachment is a kind of vulnerability 

and shows a connection with lower social competences, emotional regulation 

disorders, and social adaptation. Attachment disorders may be related to the 

occurrence of fear and anxiety in children (except for organic disorders), especially in 

younger schoolchildren. Pedagogy, especially its sub-discipline of special education 

of children with behavioural disorders, actually classifies individual behavioural 

disorders by the corresponding terminology but does not examine the symptoms that 

may be related to emotional disorders. Social work, which includes, among other 



 

95 

 

things, measures related to children's risk behaviours must also address the underlying 

causes of these risks, including the risks of attachment disorders, i.e. the recognition 

of deficiencies and losses (e.g. social instability, relationships in the family, non-

adoption of the child, separation, etc.). It should be borne in mind that children with 

different disorders of emotional attachment will create different defence mechanisms 

(real-life testing) to survive the threat situation. Some of risk behaviours (behavioural 

disorders) of the child are a means of achieving the goal (how to attract attention, 

finding alternative solutions as a result of past losses), sometimes there is a need to fill 

their inner void from their childhood. The defensive mechanisms that these children 

create often reduce the risk of fear and tension, which is characteristic of later 

"delinquents". Here, for us, social workers and social work, there is the possibility of 

linking these two disciplines, i.e. pedagogical science with social work in addressing 

the risk behaviour of children as a result of emotional attachment. On the side of 

pedagogy, it is appropriate to skip the concept of a problem child and replace the term 

with a child having problems. At the same time, it is proper to clarify the way in 

which problem behaviour is formed, which is always conditioned by multifactorial 

behaviour and makes it impossible to carry out the development tasks (Erikson). 

Awareness of the risk factors of the individual types of emotional attachment shall 

enable the pedagogical process to be more effective and more targeted at preventive 

interventions in the educational process. From the perspective of both disciplines, 

children with disorders of emotional attachment cannot be helped without parents or 

caregivers. We must return to accepting the child in order to recognize the 

shortcomings and losses of his/her childhood. Only mutual cooperation of pedagogy 

and social work in addressing the negative symptoms of attachment disorders can help 

the child to cope with the past social harm (harm from former socialization, from 

careers in children's homes, the negative denotation of being called "neglected", etc.). 

It is suitable to link these disciplines with the profession of social work in education, 

which is not yet established in the school system. No less a social worker may be the 

one who will help the pedagogue to discover the root causes of the child's risk 

behaviours and to point out to the child "that is not problematic but has problems and 

needs to work with different methods, whether pedagogy or social work. 

  

Keywords: Social work. Pedagogy. Attachment. Behavior of children. Emotional 

bond. Social relations. 

 

 

 
Úvod 

Problematika poruch citové vazby u dětí není neznámé téma mezi 

odborníky různých disciplín. Tradičně je spojována s vývojem dětství, ale 

v současné době na attachment  je nahlíženo z celoživotní perspektivy.  

Příspěvek reaguje na aktuální problematiku významu citového pouta 

dítěte a jeho vlivu na možné životní události. Dotýká se rizikových faktorů 

v chování dítěte, rozdílnosti chápání pojmů: problémové chování, poruchy 

chování a poruchy attachmentu. Touto složitou problematikou nemůže se, 

zabývat pouze jedná z pomáhajících profesí. Řešený problém má 
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multidisciplinární charakter. Proto je důležitá oborová součinnost v rozsahu 

svých vědních, organizačních kompetencí. Rovněž jsou zmíněný některé 

terapeutické činnosti při práci s dětmi s poruchami attachmentu. Příspěvek se 

zabývá problémy pedagogické praxe ve vztahu k dětem s poruchou 

attachmentu a jejich selháváním ve výchovně vzdělávacím procesu. Součástí 

je využití sociální práce ve školství. 

 

1. Attachment – o důležitosti citového pouta 

Dítě na svět přichází s vrozenou potřebou vztahování se k blízkému 

člověku. První nejdůležitější osobou v jeho životě obvykle bývá matka. 

Pokud naplňuje všechny potřeby svého malého dítěte, je milující, naladěná na 

dítě a její chování je očekávatelné a pro dítě čitelné, pak se v jeho mozku 

ukládá informace, že vztahy jsou bezpečné, dobré, vzájemné.   Nedostává-li 

se dítěti v raném dětství pocitu bezpečí, nejsou-li naplňovány jeho potřeby, 

takové dítě pak může být plné nenávisti vůči sobě i ostatním.  Hovoříme pak 

o poruše attachmentu mezi rodičem a dítětem. Příčinou poruchy attachmentu 

je buď selhání, nebo naprostá absence citlivého a vnímavého pečovatele. 

Teorie attachmnentu byla vytvořena v 50. letech 20. století Johnem 

Bowlbym. Tento anglický psychiatr a psychoanalytik, fenomén attachmentu 

rozpoznal a popsal na základě pozorování dětí a mladých lidí, kterým chyběla 

mateřská péče. Východiskem jeho studia i teoretických závěrů byla mimo 

jiné, také jeho vlastní rozsáhla praxe spojená s péči o děti se závažnými 

poruchami chování, a těžce narušené mladé lidi. Bowlby si všiml vazby mezi 

těmito vážnými poruchami u dětí a jejich historií spojenou se ztrátou matky, 

pobytem v nemocnici či sirotčinci, životem v týrajícím prostředí.  Raná 

zkušenost se stává vzorcem pro další vývoj takzvaného vnitřního pracovního 

modelu. (Bowlby 2010), předpokládá, že podpora  

a emocionální přístupnost primárních osob v raném dětství, podstatně 

ovlivňuje emocionální regulace a adaptace jedince. Dlouholetá 

spolupracovnice Bowlbyho, Ainsworthová M. (Brisch 2011), která na 

základě experimentů a pozorování sledovala reakce dětí na odloučení od 

primární pečující osoby, zkonstruovala následující typologii vazby dětí na 

matku: 

- Jistá vazba: s jistotou připoutané dětí projevují výrazné vazební chování. 

Jistá vztahová vazba je protektivním faktorem pro vývojový proces dítěte. 

Je to podstatný faktor, který může dítě chránit před rozvojem 

psychopatologie i kdyby v průběhu života došlo k traumatickým 

událostem. 

 

- Nejistá- vyhýbavá vazba: dětí na odloučení od matky reagují jen malým 

protestem a nedávají najevo výrazně vazební chování. Lze to vysvětlit 

tím, že si dítě vytvořilo mechanismus, jak se bránit zklamání a vybavit se 

pro vzájemné oddálení. 
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- Nejistá ambivalentní vazba: tyto dětí po odloučení projevují největší stres. 

Kontakt s matkou neodmítají, ale chovají se k ní agresivně. Dítě se 

nachází ve stavu časté obavy, frustrace s nedostupnosti a 

nesrozumitelnosti jednání matky. 

- Nejistá dezorganizovaná vazba: dítě má nekonzistentní reakci na zmizení 

pečující osoby i na její návrat. Tento vzorec můžeme najit u dětí 

zanedbávaných, týraných, ale také u dětí rodičů, kteří samí do vztahu 

s dítětem vnášeli nezpracované traumatické zkušenosti jako prožitky ztráty a 

odloučení. Dezorganizovaná vazba je nejnebezpečnější formou způsobu 

připoutání 

V ČR na práci Bowlbyho a jeho spolupracovníků navázal Z. Matějček 

s kolegy, jejichž výzkumy deprivovaných dětí z dětských domovů a důsledky 

jejich negativních zážitků na zhoršenou kvalitu života nebyly doposud plně 

využitý a zohledněny v pedagogické, zdravotní, sociální praxi a 

v systémových opatřeních. 

 

2. Narušené vazebné vztahy jako příčina sociálně patologických jevů  

„Všechny psychoterapeutické školy bez ohledu na směr, dnes přisuzují 

ranému dětství rozhodující roli pro vývoj psychopatologických symptomů.“ 

(Brisch 2011, s. 22). Nejistá a dezorganizovaná vztahová vazba je rizikovým 

faktorem pro vznik psychopatologických symptomů.  

Poruchy attachmentu představují určitá rizika pro vnik problémového 

chování u dítěte. Jde o skupinu dětí, kterou odborníci označují za dětí v 

„riziku“- „ At – risk-Youth“ (Voitová 2008, s. 39). Rizika můžeme rozdělit 

na: 

- Rizika spojená s osobnosti dítěte 

-  Rizika spojená s rodinou dítěte 

- Rizika spojená se společnosti 

-  Rizika spojená se školou: 

 Při posuzování poruch attachmentu, musíme odlišit poruchy chování a 

problémové chování dítěte. Podle Ptáčka, „poruchy chování“ v dětství 

představují poměrně rozšířený psychologický a psychiatrický jev. Základními 

projevy poruch chování jsou agrese, vandalismus, porušování pravidel, 

krádeže, lhaní. Abychom mohli hovořit skutečně o „poruše“, je třeba, aby 

tyto projevy trvaly minimálně po dobu šesti měsíců“ (Ptáček 2006, s. 5). 

Každá porucha chování má multifaktoriální etiologii, tzn., že příčiny mohou 

spočívat v biologických, psychosociálních, ale i rodinných faktorech. Jak 

dále uvádí autor, poruchy chování jsou často mylně zaměňovány za celou 

řadu jiných poruch a to i situačních reakcí dítěte. Vhodné je používat na 

místo „problémové dítě“, pojem „ dítě, které má problémy“. Podstatné je, jak 

hluboce vazbové chování pečující osoby ve vztahu k dítěti bylo narušeno, a 

zdali citová vazba byla vůbec vytvořená. Častým fenoménem může být 

strach ze školy (školní fobie), dítě nejenom odmítá chodit do školy, ale je 
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úzkostné, objevují se psychosomatické potíže, absence.  Děti, které trpí 

školní fobií (přesněji separační úzkosti) mají rodiče, většina jich pochází 

z nenarušených rodin. Rodiče mají velké, zesílené, až těsné vztahy s dítětem 

a trpí úzkostí vazebných postav.  Příčinou strachu ze školy, není samotné 

dění ve škole, ale odchod z domu (aby se doma něco nestalo. (Bowlby 2010). 

V chování dítěte v předškolním a školním věku se může objevit agresivní 

chování, které souvisí s nejistou vztahovou vazbou. Děti s touto poruchou 

mají tendenci utvářet své vazebné vztahy pomoci tělesných, nebo verbálních 

agresí. Agresi si chtějí získat blízkost k vazebným osobám. Pocházejí z rodin, 

kde rodinné klima bývá nápadně určováno agresivními způsoby chování 

mezi členy rodiny. Děti s agresivním vazebním chováním v mateřských 

školách a ve školních třídách bývají označovány jako „rušitelé klidu“, a 

mnohdy dostávají diagnózu „ agresivní porucha chování“. Tyto dětí si 

vytvářejí kontakty prostřednictvím agresivních interakcí. Mají však problém, 

protože kvůli agresivního chování jsou druhými odmítání a jejich potřeba 

chybějící vazby nebyla pochopená. Chování těchto dětí je třeba odlišovat od 

disociální poruchy chování.  

Porucha vztahové vazby, obrácením rolí, je poruchou, kdy dítě své 

vazebné osobě věnuje přehnanou péči a přejímá za ni zodpovědnost. Příčinou 

je strach ze ztráty své vazebné osoby. Mezi další poruchy vztahové vazby 

patří vývoj závislého chování. Tato porucha souvisí s ranou deprivací, zvláště 

v kojeneckém věku, kdy blízká pečující osoba nereaguje na potřebu tělesných 

kontaktů dítěte, kterých se dítě domáhá a postupuje nediferencovaně. Dítě se 

rychle nauční jak redukovat stres a v pozdějším věku se může objevit 

závislostní chování. Dítě si vyhledává jiný objekt, který dočasně redukuje 

stres a je náhražkou za vztahovou osobu. Rozvijí se patologická vazba 

k substanci závislosti. S poruchami vazebného chování souvisí strach a 

úzkostné stavy u dětí. Vymětal (2004, s. 12) uvádí: „Strach se definuje jako 

nepříjemný prožitek vázaný na určitý objekt nebo situaci, které v jedinci 

vyvolávají obavu a ohrožení. Je tedy reakcí na poznání nebezpečí a má 

signální a obrannou funkci“. Příčinou vývoje úzkostné vazby jsou nejčastěji 

vyhrůžky rodičů, a odmítaní dítěte. Můžou to být i vyhrůžky kázeňské 

strategie. V dítěti se rodí úzkost i v situacích různých hádek mezi rodiči, kdy 

se dítě boji, že jeden nebo druhý odejde. S úzkosti a strachem se pojí také 

hněv, jako reakce na odloučení od vazebné osoby. Hněv se projevuje určitou 

agresí, která je nasměrována vůči všemu a všem; v podstatě je nasměrována 

vůči rodiči, případně zástupné osobě. Nebezpečná je porucha, kterou 

nazýváme „nulovým attachmentem“. Vyskytuje se u dětí, které byly 

odloženy záhy po porodu, a dítě prožilo první měsíce za zdmi kojeneckého 

ústavu. „Nulový attachment“ je specifická forma vazebného chování, které 

dítě vztahuje ke všem lidem. U dítěte se rozvíjí náhradní maladaptivní 

mechanismy, které mu pomohou přežít. Pro další vývoj dítě, potažmo jeho 

dospělosti, negativně můžeme hodnotit dezorganizovanou vztahovou vazbu.  
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Zahrnuje všechna dětská traumata, které měly v životě dítěte místo.  Na 

základě výsledků zkoumání Lyonsové-Ruthové (Brish 2011, s. 57), májí na 

dezorganizovanou vazbu vliv velká sociální rizika. Rodiče, kteří žili 

s takovými rizikovými zátěžemi, byli nápadní nepřátelským a bezmocným 

chováním vůči svým dětem a měli rovněž častěji děti se vzorcem 

dezorganizované nejisté vztahové vazby. Děti s dezorganizovanou vztahovou 

vazbou se velmi často vyznačují různými motorickými sekvencemi 

stereotypního chování, které se podobá hyperaktivnímu chování. Můžeme se 

s těmito projevy setkat u dětí v předškolním věku.  

 

3. Děti ohrožené poruchami vztahové vazby 

Tyto děti ve svém raném dětství, stejně tak v pozdějším průběhu života, 

zažívali nedostatky a ztráty, zvláště ztrátu mateřské postavy. Bowlby (2013), 

v posledním díle své trilogie „Ztráta“, poukazuje na důsledky těchto ztrát, 

které můžou zasahovat daleko do budoucího vývoje lidské osobnosti a 

mohou tak silně narušovat sociální adjustaci dospělého jedince vůbec. 

Psychická zranění zanechávají hluboké stopy v jejich osobnosti, především 

v podobě někdy extrémní nedůvěry. Avšak je známo, že v prvním roce života 

je úkolem dítěte získat důvěru v život a svět, která je obrní proti prožívaným 

nejistotám. Řešením nukleárního konfliktu základní důvěry versus nedůvěry, 

je u dítěte prvním úkolem Ega a tím pádem především také úkolem mateřské 

péče (Erikson, online http://pravo.wz.cz/psy/data/osm_veku_cloveka_e._h-

_erikson.doc). 

Reakce dětí ohrožených poruchou vztahové vazby, jsou odvislé od 

hloubky a délky trvání traumatu, vnitřního napětí a s ním spojených 

negativních prožitků. Délka trvání vnitřního napětí, může vyvolat 

neuropsychiatrické symptomy, ve směru posttraumatické poruchy (Brisch, 

2011). 

 

4. Vzájemné propojení sociální práce, školní sociální práce, pedagogiky- 

součinnost společenských věd v oblasti řešení a pomoci dětem 

s poruchami attachmentu 

 

4.1. Vymezení pomáhajících profesi v kontextu společenských věd 

Sociální práce, pedagogika a také školní sociální práce, byť v současné 

době není etablována v systému, avšak do budoucna velmi potřebná, patří 

mezi pomáhající profese. Podle Kopřivy (2006, s. 14) “existuje řada 

povolání, jejichž hlavní náplní je pomáhat lidem: lékaři, pedagogové, sociální 

pracovníci“. Schmidbauer (2006, s. 7) mezi pomáhající profese řadí učitele, 

sociální pracovníky, vychovatele, psychology. Pomáhající profese jsou 

součásti společenských věd a tvoří průnik do jednotlivých disciplín 

společenskovědních oborů. Pedagogika se zabývá jedincem v situaci 

výchovy, která ho obklopuje.  Právě v těchto oblastech lze velmi dobře 
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propojit pedagogiku se sociální práci, potažmo sociální práci ve školství.  

Hranice mezi pomáhajícími obory jsou považovány za neostré a mezi jejich 

zaměřením existují průniky. Jak uvádí Payne (2006), Crawfordová (2012) in: 

Matoušek (2013, s. 507) „je užitečné všímat si tří dimenzí spolupráce 

v mezioborových sítích: dimenze vědění, dimenze organizace, dimenze 

oborové vyhraněnosti“. 

 

4.2. Sociální práce s dětmi s poruchami attachmentu 

Pro sociální práci je podstatná diagnostika odborného pracoviště, neboť je 

zapotřebí odlišit poruchy attachmentu od poruch chování, které mají poněkud 

jiný charakter a etiologii. Vždy pracujeme s celou rodinou, tj. biologickými 

rodiči, nebo s náhradními rodiči. Metody sociální práce se musí opírat o 

následující postupy: 

- Získání komplexních informací o rodině, tj. vztahů v rodině, fungování 

rodinného systému, události, které lze považovat za traumatické, a mohly 

ovlivnit rodinný systém, včetně jednotlivých členů rodiny, prenatální a 

postnatální vývoj dítěte, zdravotní stav matky, kdo se o dítě staral 

v raném období (sociální a rodinná anamnéza) 

- Vyhodnocení závažnosti poruchy, tj. jak vnímá poruchu rodič, jak ji 

popisuje, vysvětluje. Vyhodnocení má význam pro terapii, ve smyslu 

„potkat se s dítětem“ 

- Vyhodnocení rodičovských schopnosti: míra stresu, vztah k dítěti (různá 

období), odhodlání rodiče pomoc dítěti, schopnost reflexe a sebereflexe 

- U náhradních rodičů je zvlášť důležité zjistit, jak oni vnímají dítě 

s poruchou citového pouta, které přijali 

 Další oblasti jsou odborné terapie: 

 Dyadická vývojová psychoterapie, zakladatelem je Dan Hughes. Opírá se 

o direktivní a empatický postoj terapeuta, který pracuje společně s rodiči 

a dítětem. V terapii s rodiči zvyšuje jejich schopnosti, vhled, reflexi 

poznání dítěte a jeho vnitřního stavu. U dítěte aktivuje určité emoce ze 

své minulosti. (Vrtbovská 2010) 

 Pesso Boyden System Psychomotor, metoda je určená k sebepoznávání, 

vyrovnání se s osobní historii a nacházení hlubšího smyslu života (Pesso, 

Pesso a Boyden 2009) 

 Rogersovsky přístup – terapie hrou. Pomoci herní terapie můžeme pomoc 

dítěti k jeho sebevyjádření, významná také pro psychosociální rozvoj a 

zraní (Vymětal 1996) 

V sociální práci lze využit různorodé socioterapeutické techniky, dále 

terapeutické rozhovory, které musí být konstruovány podle konkrétní situace, 

té které rodiny a dítěte. 
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4.3. Děti s poruchou citové vazby ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Jistá citová vazba, předurčuje úspěšnost dítěte ve škole, adaptaci na školní 

podmínky a sociální situace. Dítě s poruchou citové vazby může být 

pedagogem vnímáno jako dítě s poruchou chování, nebo se syndromem 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). U dětí, s poruchou 

attachmentu emoční vývoj je narušený, vyskytuje se deficit srozumitelných 

limitů a hranic, které dítěti v raném věku nebyly předány, co ovlivňuje jeho 

chování. Tyto dětí můžou mít problémy s učením, pozornosti, pamětí, mají 

omezené strategie řešení sociálních situací, což jim staví bariéry ve školním 

prostředí, také v přijetí a pochopení jejich chování dospělými. Korekce 

chování u těchto dětí má opačný efekt. Porucha attachmentu a ADHD jsou 

dvě rozdílné věci. Tomu také odpovídá zařazení těchto poruch do 

mezinárodní klasifikace nemoci. Porucha ADHD je podle MKN 10 zařazená 

mezi hyperkinetické poruchy F90, kdežto poruchy attachmentu  jsou vřazený 

do Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (online ÚZUS, 

http://www.uzus.cz/zpravy/upravena-verze-mkn-10). 

 

4.4. Vzájemné propojení pedagogiky, sociální práce  

Pedagogika, a sociální práce patří do společenskovědních disciplín. 

Prostřednictvím vlastních metod a postupů, chrání zájmy dítěte, zabývají se 

problematikou rodiny, zaměřují se na jednotlivá vývojová období dítěte, 

významné pro vzdělávání a výchovou, sociálním prostředím dítěte. Pro obě 

profese je důležité pochopit podstatu problému dítěte. To co právě vnímáme 

jako výchovný problém, může se stát minulosti, ale může přerůst do 

závažného onemocnění. Chování dítěte z poruchou attachmentem představuje 

způsob vyjádření, i když je neadekvátní, je projevem hluboko skrytých 

emocí. V pedagogické praxi je zapotřebí si uvědomit, že chování jednoho 

dítěte nemusí mít stejnou příčinu jako chování jiného dítěte.  Intervence, 

která je úspěšná v jednom případě, nemusí být účinná u jiného dítěte. 

Sociální pracovník má potřebné kompetence k tomu, aby podrobně 

analyzoval situaci dítěte a jeho rodiny, dovedl vyhodnotit a reflektovat 

postupy své práce, navrhoval či doporučoval potřebná opatření, případně 

terapie. Sociální pracovník má právně vymahatelné nástroje v podobě technik 

sociální práce. Spolupráce mezi těmito profesemi musí spočívat ve vzájemné 

kooperaci pedagoga a sociálního pracovníka, vzájemné informovanosti o 

problému a možnostech jeho řešení. Stejně tak pedagog musí reflektovat 

vlastní emoce a postoje k žákovi. Vhodné se jeví začlenění teoretických a 

praktických intervencí vycházejících z teorie citové vazby do edukace 

pedagogických pracovníků.  
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4.5. Školní sociální práce 

Školní sociální práce, se v  současných  českých podmínkách oficiálně 

nevyskytuje. V řadě zahraničních zemí má své pevné místo. Autorky 

Tokárová a Matulayová definují školní sociální práci jako vyprofilovanou 

samostatnou oblast sociální práce a dále uvádí, že „ jádro moderní školní 

práce představují pracovní oblasti: poradenství a případové práce“, dále že 

„sociálně a pedagogicky orientována práce se skupinou a projekty: síťování a 

orientace na komunitu, volnočasové aktivity, rozvoj školy a inovace, práce 

s rodiči, prevence násilí, doprovod žáků při přechodu ze školy na trh práce“ 

(Tokárová, Matulayová, 2013, s. 470, in Matoušek 2013).  Kontakty 

sociálních pracovníků s pedagogy, v rámci spolupráce probíhají, obě skupiny 

se setkávají, diskutují narůstající problémy dětí. Můžeme konstatovat, že 

školní sociální práce ve školách se určitým způsobem realizuje. Z dřívějších 

výzkumů, které byly realizovány v Čechách a na Slovensku (výsledky 

publikovány v časopise Sociální práce – Sociálna práca č. 2/2013), 

zjišťujeme, že postoje pedagogů k uvedené problematice jsou místy 

ambivalentní. Část učitelů by uvítala zřízení pozice sociálního pracovníka ve 

školství, avšak brání tomu systémové překážky (legislativa, finanční důvody 

a v českém prostředí, podle zákona o pedagogických pracovnících č. 

563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tuto činnost saturují jiní odborní 

pracovníci školy, školských zařízení). Koncepce budoucí školní sociální 

práce si žádá další výzkumná šetření, pokud jde o obsahovou náplň činnosti 

této profese. Školní sociální pracovník, může rozvinout poměrně širokou 

oblast různých intervenujících způsobů práce s rodiči, dětmi, sociálním 

prostředím rodiny a jeho vlivu na výchovně vzdělávací proces. 
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