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ZÁKLADNÍ ORIENTACE V POJMECH

• ÚZKOST – nepříjemný emoční stav, spojený s fyzickými projevy napětí, 
stresu a nevolnosti, bez zjevné příčiny

• STRACH - odpověď organizmu na konkrétní nebezpečí

• PANIKA – intenzivní a akutní projev úzkosti, obranné mechanismy, jak 
uniknout z předpokládaného ohrožení, jedou na plné obrátky

• TRAUMA – takové prožívání určité události, které v nás zůstává 
nezpracované, stále se navrací a ovlivňuje stereotypně každou další 
podobnou situaci
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NEUROBIOLOGICKÝ ZÁKLAD

• AMYGDALA – klíčová část mozku, jejímž hlavním úkolem je aktivovat naše 
emoce ve směru sebezáchovy a velmi souvisí s uchováváním našich 
paměťových stop, které jsou emočně zabarvené

ÚZKOST A STRACH JSOU NAŠÍ PRAZÁKLADNÍ VÝBAVOU PRO ŽIVOT V 
TOMTO NEVYZPYTATELNÉM SVĚTĚ

…jsou tudíž zakotvené ve vývojově starších částech mozku,

společných se všemi savci, proto nereagují primárně na slova a vysvětlení!

Dokonce i plazi jsou již vybaveni únikovou reakcí, jen ještě bez emočního 
doprovodu…prostě zmizí

A to my také, aniž nám v dané situaci stihlo dojít, proč.



NAŠE NEUROBIOLOGICKÉ CYKLY

CHOVÁNÍ (obranná reakce)

KOGNICE – MYŠLENÍ, POZORNOST, ŘEŠENÍ SITUACE

EMOCE (úzkost, strach,…)                                             VÝSLEDNÝ POCIT 

TĚLESNÁ REAKCE (stažení dechu,                                           NOVÁ ZKUŠENOST

obranná reakce,…)

SMYSLY (limitované, tunelové vnímání)

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI, ZVNITŘNĚNÉ ZDROJE, DISPOZICE



CO SE PODÍLÍ NA MÍŘE 

ÚZKOSTNÉHO PROŽÍVÁNÍ DĚTÍ

• DĚDIČNOST – geneticky podmíněný povahový rys, rozdíly v úzkostnosti 
patrné již v kojeneckém věku

• VLIV PROSTŘEDÍ – širšího vztahového prostředí, časoprostoru

• PRIMÁRNÍ VZTAHOVÉ PROSTŘEDÍ - kapacita rodičů na bezpečnou vazbu 
s dítětem, na emoční přítomnost pro dítě, reaktivita rodičů na potřeby dítěte

• DALŠÍ DŮLEŽITÉ VLIVY – traumatizace dítěte, míra klidu a stability vs. 
dynamiky a změn v životě dítěte, příliš zodpovědnosti a nároků vůči dítěti, 
nebo příliš ochrany a úzkosti od rodičů k dítěti

• OBYČEJNÉ LIDSTVÍ – jedna z existenciálních daností lidského bytí



BĚŽNÝ VÝVOJ 

aneb CO JE NORMÁLNÍ
• 6. – 8. měsíc – SEPARAČNÍ ÚZKOST

• 2 - 3 roky – STRACH Z CIZÍCH LIDÍ (většinou do 4 let ustupuje)

• Předškolní období – STRACH PODMÍNĚNÝ MAGICKÝM MYŠLENÍM –
bojí se všeho, co může vypadat děsivě a něco děsivého připomínat

• 8 – 10 let – STRACH SPOJENÝ SE SMRTÍ – co by mohlo ublížit mně nebo 
mým blízkým (zlí lidé, bouřka, nehoda, nemoci, …)

• Mladší školní věk – STRACH Z JINAKOSTI MEZI VRSTEVNÍKY – potřebují 
zapadat

• Starší školní věk, puberta – STRACH Z NEPŘIJETÍ MEZI VRSTEVNÍKY

• Adolescence – STRACH Z ABSTRAKTNÍCH A NEUCHOPITELNÝCH JEVŮ

co se stane, když lidstvo…



OBRANNÉ MECHANISMY PŘI ÚZKOSTI
V ZÁKLADĚ ÚTOK – ÚTĚK – ZMRZNUTÍ V RŮZNÝCH PODOBÁCH

• AGRESE (odehnat domnělý zdroj ohrožení)

• STRES, KTERÝ NÁS VEDE K AKCI (hlavně něco dělat, čímž snížím dopad 
prožívané bezmoci)

• TENDENCE PŘEVZÍT KONTROLU NAD SITUACÍ 

• RACIONALIZACE – únikový mechanismus u starších dětí a dospělých

• ÚNIK – fyzický, emoční (dělám, že se nebojím, do legrace,…), mentální (disociace)

• PSYCHOSOMATICKÉ MECHANISMY – forma úniku od emoce do těla 

• PASIVITA (ztuhnu, mrtvý brouk)

• ZÁVISLOST (upnout se k nejbližšímu zdroji bezpečí a jistoty)



ASPEKTY ÚZKOSTI A JEJICH PROTIVÁHA

NAPĚTÍ  vs. UVOLNĚNÍ

NEJISTOTA vs. JISTOTA

OHROŽENÍ vs. BEZPEČÍ

BEZMOC vs. KOMPETENCE, MOC, CO MŮŽU

JSEM V TOM SÁM vs. KONTAKT, NAPOJENÍ



NÁSTROJE POMOCI

• 1. krok – zklidnit sebe – ZRCADLOVÉ NEURONY zajišťují, že dítě spoluprožívá 
náš stav, nejprve musíme zklidnit sebe, pak teprve dítě

• 2. krok – NAPOJENÍ NA EMOCE DÍTĚTE a poskytnutí základního bezpečí, jít k 
němu tam, kde je, a pojmenovat mu, co se s ním asi děje, zvědomění emoce, 
pojmenování, přijetí a respekt, základní pocit bezpečí

Tělesně se přiblížíme dítěti, dotkneme se ho bezpečně, díváme se na něj, oslovíme jménem a 
klidným a pevným hlasem sdělíme: „Péťo, jsem tu s tebou. Ty se teď asi bojíš, jak ten pes 
štěká, viď. To chápu, je velký a hlasitý, a ty malý a máš citlivé uši na takové zvuky. Tak 
to si umím představit, jak je to nepříjemné. Spolu to zvládneme.“

• 3. krok – PŘESMĚROVÁNÍ K ŘEŠENÍ, logice, hravosti

„Tak jak bychom to teď mohli udělat, abychom mohli ulicí projít až na konec, kde je ten 
náš obchod, kam jdeme?“, zapojení kreativního myšlení, zvídavost, motivace

• 4. krok – KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ, které zvýší pocit bezpečí, jistoty, kontroly, opory, 
podpory, kompetencí



NÁVRHY KONKRÉTNÍCH 

PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

1. ZAPOJUJEME SMYSLY A TĚLO – zrak – otevřít oči do světla, rozhlédnout se

- čich – nasát vůni, zklidňuje např.  

levandule, růže

- hmat – zkliďnující a uzemňující doteky

- rovnovážné ústroji – na 1 nohu, houpačka 

- bilaterální stimulace – pravolevá, rytmus

- propriocepce – stisk dlouhých kostí, lebky

- frkání, smrkání

- poklepávání kolem srdce

- dech



KONKRÉTNÍ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
• 2. SOCIÁLNÍ PODPORA – sociální kontakt s někým blízkým a bezpečným

- přijetí, vyslechnutí, pochopení

- úprava prostředí pro větší podporu kompetencí 

dítěte

• 3. PODPORA PRO FANTAZII, MAGICKÉ MYŠLENÍ 

- ochranné předměty

- superhrdinské prvky

- přechodové objekty, které nesou v sobě kus   

domova, bezpečí, podpůrné osoby 

• 4. PODPORA PRO MYŠLENÍ (u dospívajících a dospělých)

- naslouchající a respektující dialog, vyjasňující 

zdroje obav, hledání podpůrných řešení



KDY JIŽ VYHLEDAT ODBORNOU 

POMOC

• …KDYŽ UŽ SE NÁM NEDAŘÍ DLOUHODOBĚJI A OPAKOVANĚ SITUACI 
ZVLÁDNOUT DOMA SAMI A DANÉ PROŽÍVÁNÍ DÍTĚTE (NEBO 
RODIČE) JIŽ OMEZUJE NEBO ZCELA ZNEMOŽŇUJE DŮLEŽITÉ 
OBLASTI ŽIVOTA DÍTĚTE

- SPÁNEK

- JÍDLO

- KONTAKT S KAMARÁDY, VRSTEVNÍKY

- CHOZENÍ DO ŠKOLY, ŠKOLKY, KROUŽKŮ



FORMY ODBORNÉ POMOCI

• Jemné a funkční, působící hlavně na úrovni tělesné podpory (přes tělo pak k 
emocím a mysli) – aromaterapie, Bachovy květové esence, Homeopatie, 

Cranio-sacrální terapie,….

• Psychoterapie – pomůže zpracovat nezpracované zkušenosti z minulosti, změnit k 
nim postoj, budovat sebepodporu dítěte, zvýšit jeho kompetence, nasměrovat rodiče 
k podpoře zdravého vývoje dítěte, pracuje s tělem, emocemi i myslí dítěte

psychoterapie dítěte psychoterapie rodiče

• Klinický psycholog – nabídne vyšetření, diagnostiku a léčbu, pokud jsou již projevy 
úzkostí a strachů dlouhodoběji fixované a obtížné pro život dítěte

• Psychiatr – najde na míru dítěti vhodnou medikaci, aby symptomy úzkostí a  
strachů dítěte mohly ustoupit a dítě mohlo jíst, spát, chodit do školy a mít kontakt s 
vrstevníky, doporučuji v tandemu s psychoterapií
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