
 

 

 

 

Podpora specifických terapeutických dovedností pěstounů na přechodnou dobu 

DOTYKOVÁ TERAPIE 

Článek o potřebě příjemného doteku – 1.díl 

Už jste asi někdy slyšeli či četli o americkém výzkumníku Harrym Harlowovi. Ačkoli jsou některé jeho 

experimenty s opičími mláďaty kritizovány ze strany ochranářů zvířat, přinesly velmi cenné poznatky v 

oblasti vývojové psychologie a napomohly vzniku teorie citové vazby Johna Bowlbyho, jedné z 

nejvlivnějších teorií vývojové psychologie. V jednom z Harlowových experimentů měl malý makak k 

dispozici dvě „matky“ – jedna byla pouze z drátů, ale byla u ní potrava, a ta druhá byla z chlupatého 

materiálu připomínajícího srst, ale bez potravy. Opička si byla ve své preferenci naprosto jistá. K 

drátěné „matce“ se chodila jen nakrmit, ale většinu času trávila u té chlupaté „matky“. Tiskla se jí na 

hruď a na záda, mazlila se s ní, a když byla vystrašená, utíkala si k ní pro útěchu. Opička si k umělé 

chlupaté „matce“ vytvořila citovou vazbu jen na základě příjemného dotyku. Aby nedošlo k 

nedorozumění, výsledkem experimentu nebylo, že opičkám místo skutečné matky stačí jenom figurka 

z příjemné látky. Proti normálním opičkám, které vychovaly skutečné opičí matky, naše opička z 

experimentu výrazně zaostávala, zvlášť v sociální oblasti – neuměla navazovat vztahy, chovala se 

agresivně. Na druhou stranu ale oproti opičce z jiného experimentu, která neměla k dispozici žádnou 

matku, ani její napodobeninu, naše opička prospívala výrazně lépe. To, že opička vyhledávala 

komfort u látkové napodobeniny maminky, vypovídá o tom, že potřeba příjemného dotyku je pro 

mládě primární. V jiných experimentech s opičími mláďaty, která sdílela s matkou klec, avšak byl jim 

přepážkou zabráněn fyzický kontakt s matkou, se ukázalo, že absence dotyku a fyzické péče 

následně vedla u vyrůstajících mláďat k obtížím srovnatelným s těžkými duševními nemocemi u lidí. 

Abychom nezůstali jen u opiček, důležitost mateřských dotyků v raném období života byla zkoumána i 

u jiných zvířat. Za zmínku stojí hlodavci. Pro mláďata krys je nezbytné, aby je matka lízala. Mláďata, 

která nejsou olizována vůbec, umírají. Mláďata, která jsou olizována málo, mají horší imunitu, jsou 

méně odolná vůči stresu, hůř řeší kognitivní úlohy a mají kratší život. Podobně jsou na tom ale i 

daleko jednodušší organismy, jako jsou škrkavky. Pro ty je v raném období života dotyk matky také 

klíčový. Ve zvířecí říši je potřeba dotyku matky zásadní napříč různými organismy. Skýtá mláděti 

bezpečí, komfort, jistotu zajištění existence potravou i ochranou. Bylo by proto zbytečné dělat velký 

objev z toho, že pro lidské děti (a nejen pro děti) je dotyk od nejbližší osoby nebo osob nesmírně 

důležitý. Naštěstí je pro většinu maminek úplně přirozené a instinktivní se svými dětmi mazlit, hladit 

je, dávat jim pusinky, hrát si s nimi, chovat je, atd. Malé děti v nás i takové chování vyvolávají – 

působí na nás roztomile díky velké hlavičce a velkým očím, také mají hebké vlásky a velmi jemnou 

kůži, která je příjemná na dotyk, atd. U lidského druhu však existuje mnoho okolností, kdy děti strádají 

nedostatkem láskyplného dotyku. V běžných rodinách může k dotykové deprivaci dojít u dětí, které se 

narodily předčasně a musí být odloučeny od svých matek. Také maminky, které po porodu procházejí 

poporodní depresí, mohou trpět sníženým zájmem o dítě. Skrz nemožnost se v depresivním stavu na 

miminko naladit mohou s ním velmi minimálně komunikovat, nelaskají jej či s ním ani nenavazují oční 

kontakt. Ve vyhrocených případech mohou mít ke kontaktu s dítětem dokonce odpor. Děti, které 

vyrůstají v kojeneckých ústavech, trpí dotykovou deprivací stejně tak jako citovou deprivací. Není zde 

neměnná vztahová osoba, k níž by mohly citově přilnout. Stejně tak vážnou kapitolu představují děti 

zanedbávané a týrané, kde je potřeba po laskavém dotyku potlačena fyzickým násilím a agresí. 

Laskavý dotyk je jedním z hlavních nástrojů, které budují citové pouto. Kde laskavý dotyk schází, tam 

se nemůže zdravě vyvíjet duše dítěte. 

 

ZVÝŠENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI SYSTÉMU PĚSTOUNSKÉ 

PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU 


