
 

 

 

 

Podpora specifických terapeutických dovedností pěstounů na přechodnou dobu 

DOTYKOVÁ TERAPIE 

Článek o potřebě příjemného doteku – 2.díl 

Proč je dotyk tak důležitý? Dotyk je totiž jednou z našich potřeb. Miminko je schopné vnímat dotyky 

už v 6.týdnu těhotenství. Jde tedy o vůbec první komunikační kanál, kterým miminko dokáže vnímat 

své okolí. Sluch a zrak se vyvíjí až později. Při umírání je zase dotyk smyslem, který odchází jako 

poslední. Odcházející člověk cítí dotyk do posledních momentů, i když se na první pohled zdá, že již 

své okolí nevnímá. Po narození je pro miminko dotyk nezbytný už jen proto, že z dělohy bylo zvyklé 

na „absolutní dotyk a objetí“, který nepřestával. Být najednou na světě a nebýt v objetí je vlastně velký 

šok. Proto je také tak důležitý tzv. bonding, tedy položení novorozence na hruď matky (nebo otce) 

těsně po narození. Miminko je zvyklé na matčin hlas, její dotyk, teplo její kůže a tlukot jejího srdce ho 

uklidňuje. Bonding výrazně napomáhá k utváření prvotní vazby mezi matkou a dítětem. Bylo i 

výzkumně zjištěno, že když se matky svých miminek dotýkaly v prvních třech dnech po narození více 

(asi o 5 hodin) než bylo standardní pro běžnou péči, jejich děti později lépe prospívaly a měly s 

matkami pozitivnější vztah. Zajímavé a také dost jednoznačné výsledky přinášejí studie, které se 

zabývají nedonošenými dětmi, které musí trávit dlouhé týdny v inkubátoru a není možné s nimi příliš 

manipulovat, kvůli jejich křehkosti. Studie se shodují na tom, že když jsou tyto děti v inkubátorech 

několikrát denně pomocí velmi jemných dotyků masírovány, zlepšuje se jejich prospívání. Klesá jim 

tím např. hladina stresových hormonů, což přispívá k vývoji CNS, rychleji přibývají na váze. 

Masírované děti byly také asi o týden dříve propouštěny z nemocnice. 

Dotyk děti nutně potřebují k tomu, aby se mohly vyvíjet a dobře prospívat. Dotykově deprivované děti 

pak můžou mít např. zpomalený kognitivní vývoj, horší imunitní systém, můžou být později 

agresivnější, mohou mít potíže regulovat své emoce, mít problémy se spánkem. Tyto a další 

problémy můžou přetrvávat i dlouho potom, co jsou takové děti třeba adoptovány a je o ně pečováno 

adekvátně. Ač se lidský mozek vyvíjí dlouho, v prvních měsících a letech života dítěte se ale vyvíjí 

nejintenzivněji. Jakým způsobem se mozek vyvíjí, do velké míry formuje právě zacházení s dítětem, 

péče o něj, naplňování jeho potřeb, atd. Pokud tedy dítě nedostává potřebnou péči a nejsou 

adekvátně naplňovány jeho potřeby, nepříznivě to ovlivňuje vývoj jeho mozku. Naučené vzorce z 

raného období o základním fungování světa a vztahů mezi lidmi se později obtížně mění. Dotyk je 

komunikace. U malých dětí je dotyk dokonce jedním z nejdůležitějších způsobů komunikace. Když se 

matka anebo třeba pěstounka mazlí se svým dítětem, dává mu tím najevo, že ho má ráda, že je v 

bezpečí. Není ale dotyk jako dotyk. Každý dotyk má nějakou intenzitu, tlak, umístění, teplotu, ostrost, 

měkkost a další vlastnosti, na základě kterých dítěti předáváme informace. Prostřednictvím dotyku 

můžeme dítěti komunikovat náš vztah k němu, lásku, ale také naše aktuální rozpoložení. Komunikace 

prostřednictvím dotyku může být i nezáměrná, takže můžeme na dítě mimoděk přenášet třeba náš 

stres, napětí, či psychickou nepohodu - třeba když ho přebalujeme, ale myslíme u toho na problémy v 

partnerství. Dotyk je formou specifické komunikace – podobně jako třeba výraz v obličeji nebo tón 

hlasu. Dotykem dáváme dítěti zprávu o tom, jak se cítíme a jaký k němu máme vztah. 

Z toho všeho už vyplývá, že nejde jen o frekvenci dotýkání, ale také o kvalitu dotyku a zprávu, kterou 

dotykem komunikujeme. Takovou nejdůležitější zprávou, kterou by malé děti měly obdržet je, že jsou 

přijímané, že je má maminka ráda a že je tady pro něj. Potom má dítě možnost si k mamince vytvořit 

jistou citovou vazbu. 
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