
 

 

 

 

ZVÝŠENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI SYSTÉMU PĚSTOUNSKÉ 

PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU 

Podpora specifických terapeutických dovedností pěstounů na přechodnou dobu 

DOTYKOVÁ TERAPIE 

Článek o potřebě příjemného doteku – 3.díl 

Častý a láskyplný dotyk u malých dětí výrazně přispívá k vytvoření jisté citové vazby mezi 

matkou a dítětem. Na základě toho může dítě získat jakousi základní životní jistotu, že svět je 

dobrý, druzí lidé jsou dobří a i ono samo je dobré a zaslouží si lásku. Díky tomu může začít 

prozkoumávat svět, navazovat další vztahy a stávat se svébytnou osobou. 

Dotyk je také skvělým terapeutickým nástrojem pro děti, které nezažily dobrý start a potřebují 

svou potřebu po lásce a kontaktu s blízkou osobou „dosytit“. Hry, kde dotyk hraje hlavní roli, 

jsou jednou z nejčastěji využívaných metod v terapeutickém rodičovství. Děti, které v raném 

dětství zažily vztahové trauma, tak mohou intenzivně zažívat příjemný dotyk a bezpodmínečný 

zájem rodiče skrze houpání (v náručí, na kolenou, atd.), masírování od hlavy až po chodidla, 

česání, krmení z rukou rodiče. Skvěle slouží říkadla a rytmické hry, při kterých spolu tleskají, 

rodič dítěti „kreslí“ na záda, či jen vaří myšce kašičku. Další kategorií jsou balanční hry, kdy 

rodič dítěti držením dává oporu a pocit bezpečí. Ve standardních rodinách jsou tyto hrátky 

dítěte s rodičem běžnou součástí denního programu. V rodinách, kde se vyskytují potíže s 

vytvářením citového pouta mezi dítětem a těmi, kdo o něj pečují, mohou být tyto hry a postupy 

ordinovány s různou intenzitou a četností šitou na míru aktuálním obtížím, které dítě zažívá. 

Pod vedením školeného terapeuta pak vzniká díky působení samotného rodiče unikátní domácí 

atmosféra, která je pro dítě, které zažilo traumatický start do života, léčivá a podporuje zdravý 

vývoj jeho duše a celé osobnosti. Tato atmosféra zahrnuje hravost, vyladění se na styl 

komunikace dítěte, zvídavost vůči tomu, co je příčinou chování dítěte a přijetí toho, jaké je, s 

jeho silnými stránkami i tím, v čem potřebuje pomoci. Celá tato filosofie slouží jednoduše k 

tomu, aby se dítě cítilo v bezpečí a přijaté, a tím posílilo svůj pocit vnitřní jistoty a zvýšilo 

odolnost vůči nepřízním osudu.  

Dotyková terapie je důležitá u miminek, které zažily z nejrůznějších důvodů odloučení od 

maminky či například situaci, kdy pro ně máma nemohla být plně mentálně přítomná kvůli 

poporodním psychickým těžkostem. Ještě důležitější je ale dotyková terapie pro děti starší. Čím 

je dítě starší, tím vzájemného dotyku a tulení ubývá. Dítě je více samostatné, kontaktu s 

rodičem je méně a méně. Výsledky dotykové terapie a dalších metod terapeutického 

rodičovství pak přinášejí významné posílení vztahu mezi dítětem a rodiči, rozvíjejí vzájemnou 

důvěru, empatii a vzájemnou komunikaci o tom, co prožívají. Tyto děti jsou více odolné vůči 

stresu, lépe navazují a udržují vztahy s vrstevníky. Nejvýraznějším efektem těchto 

terapeutických nástrojů je zásadní snížení agrese a úzkosti u dětí. Děti, kterým je věnován 

příjemný, láskyplný a veselý dotyk, jsou klidnější, psychicky stabilnější a vyrovnanější. Mají 

lepší imunitu a lépe se srovnávají s jakýmikoliv těžkostmi. Toto vše je mocnou hodnotou pro 

jejich budoucí dospělý život. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

➢ S malými dětmi se můžeme mazlit, chovat, tulit je. Dotyk by ale neměl být jen nezbytností 

při úkonech péče (přebalování, koupání..), ale také něčím nadstandardním, kdy si matka s 

dítětem užívají svojí vzájemnou přítomnost a lásku. Důležité je, aby děti měly pocit, že 

dotyk je pro ně dostupný, že ho mají dostatek a je jim k dispozici. 

➢ Mějme na paměti, že dotyky (ale také třeba tónem hlasu) předáváme dítěti zprávy o 

našem rozpoložení a také o našem vztahu k němu. Dítě se podle toho orientuje ve světě a 

vztah matky k sobě si zvnitřňuje. Je tedy do značné míry na matce, jestli se dítě později 

bude cítit sebou i okolím jisté a v bezpečí nebo bude nesebevědomé a bude mít pocit 

nechtěnosti a nehodnosti lásky a přijetí. 

➢ Mějme s dětmi rituály, které zahrnují dotyky či mazlení. Takovým rituálem může být třeba 

každovečerní masáž po koupeli před spaním. Masáži můžeme pravidelně věnovat jen 

několik minut, a je skvělým prostředkem k navazování vztahu s dítětem. Také pomáhá k 

relaxaci dítěte před spánkem, ale zlepšuje i cirkulaci krve, trávení, vylučování, dýchání, 

atd. Pro novorozence může být vhodná úplně jemná tzv. motýlí masáž, ke které je vydáno 

několik knih, ale na internetu jsou jednoduše dohledatelné i videonávody. 

➢ Starší děti mívají ve velké oblibě masáže vycházející z praktik dotykové terapie. Jedná se 

o daný sled kroků příjemné a jemné masáže, která se týká rukou, poté nohou od kolen 

dolů, dále zad a nakonec hlavy a obličeje. Děti, kterým je pravidelně věnováno opečování 

dotykem, často začnou svým rodičům laskavý dotyk vracet. Učí se uvolnit, relaxovat a 

sdílet příjemnou chvíli ve spojení se svými blízkými. Tento kontakt snižuje napětí a děti 

jsou pak klidnější, méně úzkostné či agresivní. 

➢ S adolescenty se maminka už patrně příliš nepomazlí. I přesto však je možné s nimi 

strávit blízkou a příjemnou chvíli skrze česání vlasů či manikúru u děvčat či právě masáž 

namožených svalů po sportování u chlapců. Ať dívky nebo kluci si mohou užít masírování 

chodidel při společném sledování dobrého filmu nebo poslechu jejich oblíbené hudby. 
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