
 

 

  

VZŤAHOVÁ VÄZBA A DIEŤA S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM 

V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

„Dieťa sa rodí s potrebou byť milované a  nikdy z toho nevyrastie.“ 

(Metodický materiál pre rodičov a učiteľov) 

Vzťahová väzba je v súčasnosti 

často používaný pojem, ktorým sa 

poukazuje na dôležitosť raného 

vzťahu s matkou, a ako tento vzťah 

ovplyvňuje náš neskorší život. Teória 

vzťahovej väzby predpokladá, že 

dieťa má pudovú tendenciu naviazať 

sa na matku alebo materskú osobu. 

Podľa teórie vzťahovej väzby je 

každé dieťa už od narodenia 

geneticky vybavené, aby hľadalo 

osobu, ktorá mu môže zabezpečiť 

ochranu a bezpečie. Tak v prítomnosti ako v neprítomnosti matky alebo inej osoby, ktorá sa o dieťa 

primárne stará, dieťa vykazuje určité správanie. Väzbové správanie sa vyvíja v prvom roku života dieťaťa 

- deti v tomto období  dokážu rozoznať matku od iných osôb. Väzobné správanie sa môže prejaviť rovnako 

intenzívne aj v druhom a treťom roku života dieťaťa. Po treťom roku nastáva zmena, nakoľko v tomto 

období sa už väčšina detí dokáže cítiť bezpečne aj s inými vzťahovými osobami (učiteľky v škôlke, škole).  

Existuje niekoľko podmienok, ktoré sú nevyhnutné pre vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby medzi 

matkou a dieťaťom: 

• matka pozoruje a správne identifikuje potreby dieťaťa, 

• reaguje spôsobom, ktorý primerane uspokojí aktuálnu potrebu dieťaťa, 

• spĺňa všetky potreby dieťaťa krátko po tom, ako dieťa začne signalizovať potrebu, napr.: plače, 

• správanie matky je citlivé a láskyplné. 

Možno naformulovať taktiež niekoľko podmienok, ktoré výrazne prispievajú ku vzniku neistej väzby: 

• matka nereaguje na potrebu dieťaťa, 

• reakcia matky je oneskorená, 

• reakcia matky je neprimeraná, môže reagovať hlasno, náhle a prehnane, 

• matka nerešpektuje potreby dieťaťa, môže ho napr. zamestnať hračkami podľa vlastného výberu, 

• primerané reakcie matky na signalizovanú potrebu dieťaťa nie sú dosť časté na to, aby si dieťa 

medzi nimi uvedomilo vzťah. 

 

Aj na základe vyššie uvedeného a reakcií matky na potreby dieťaťa možno rozlíšiť niekoľko typov vzťahovej 

väzby, ktorá ovplyvňuje ďalšie fungovanie a vývin, nielen sociálny ale aj kognitívny a emocionálny, či 

zvládanie stresových situácií a zdravé fungovanie jedinca, či už v školskom alebo mimo školskom prostredí. 
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Istá - bezpečná vzťahová väzba (autonómna, zdravá) 

Bezpečná vzťahová väzba je základom pre optimálny rozvoj osobnosti. Umožňuje dieťaťu bezpečné 

objavovanie okolitého sveta ako aj otvorenú komunikáciu o názoroch a pocitoch, vedie k tomu, že dieťa 

bude nezávislé a schopné vytvárať primerané vzťahy. Bezpečne pripútané deti majú lepšiu schopnosť 

odolať tlaku zo strany rovesníkov. Primerane uspokojená potreba väzby posilňuje sebadôveru a 

sebakontrolu a predstavuje základňu pre rozvoj schopnosti empatie. Deti s istou väzbou majú lepšiu 

schopnosť empatie, dokážu sa lepšie vcítiť do myšlienok a pocitov svojich kamarátov. Na druhej strane 

dokážu sa lepšie vcítiť aj do úmyslov a potrieb matky a to im umožňuje nachádzať kompromisy, sú 

odolnejšie pri zvládaní záťaže, sú kooperatívne, dokážu sa lepšie prispôsobiť a sú kompetentné pri riešení 

konfliktov. Tieto pozitívne vzorce správania majú sklon pretrvávať.  

Neistá - vyhýbavá vzťahová väzba (odmietavá) 

Na vzniku tejto väzby sa podieľa odmietnutie alebo nedostatočný kontakt matky s dieťaťom ako aj nejasná 

komunikácia. V tomto prípade sa jedná o také osoby pre vzťahovú väzbu, ktoré vedú svoje deti k tomu, že v 

situáciách, keď sa dieťa cíti byť ohrozené nepotrebuje pomoc ani podporu dospelého človeka, dôraz kladú 

na autonómiu dieťaťa. Tak si dieťa pomaly zvykne na to, že svoje potreby prestane signalizovať a prestane 

tak hľadať blízkosť rodiča. Napriek tomu, že sa nám zdá, že tieto detí nepociťujú žiaden stres pri odlúčení 

od matky, opak je pravdou.  

Neistá - ambivalentná vzťahová väzba (úzkostná, zahlcujúca) 

Deti s neistou – ambivalentnou vzťahovou väzbou na odlúčenie a neprítomnosť matky alebo inej osoby pre 

vzťahovú väzbu reagujú veľmi intenzívne. Protestujú, plačú a sú viditeľne vystresované. Veľmi prudko 

reagujú už pri najmenšom odlúčení od matky. Takéto deti na návrat matky reagujú tak, že na jednej strane 

prejavujú potrebu vzťahovej väzby, ale sú prítomné aj signály, ktorými sa tej väzbe snažia vyhnúť. Pre tento 

typ väzby je charakteristická ambivalencia. Môže sa nám zdať, že dieťa na jednej strane matku trestá, že 

ho opustila a na druhej strane sa snaží 

signalizovať potrebu jej prítomnosti. 

Takéto správanie dieťaťa zneisťuje 

osobu, ktorá sa o neho stará, nakoľko 

dieťa vysiela protirečivé signály. Tento 

typ väzby môže vzniknúť napríklad 

vtedy, ak matka v niektorých situáciách 

reaguje primerane na signály dieťaťa, 

ale v iných sa správa odmietavo. Takéto 

nepredvídateľné správanie zo strany 

matky vyvoláva u dieťaťa pocit neistoty, 

čo vedie k nerozhodnosti.  

Neistá - dezorganizovaná vzťahová väzba (odmietavá) 

Dezorganizovaná väzba je charakterizovaná ,,rozpadom,, organizovaného správania, tento typ väzby 

vzniká vtedy, ak sa matka správa dlhodobo zmätene a náladovo, k dezorganizovanej pripútanosti detí môže 

viesť správanie matky, alebo inej osoby pre vzťahovú väzbu, ktoré označujeme ako „atypické“ a ku ktorému 

môže viesť akákoľvek nespracovaná trauma alebo smútok. U detí s dezorganizovanou väzbou sa rýchlo 

striedajú afiliatívne a vyhýbavé prejavy. Tieto deti často dávajú najavo svoj zmätok bizarným správaním ako 

napríklad stereotypie alebo strnulosť výrazu. Môžu sa k matke približovať, pričom majú odvrátenú tvár a 

môžu pri tom pociťovať strach. 
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VZŤAHOVÁ VÄZBA A RODIČ 

Základným predpokladom pre vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby je teda to, aby osoba, ktorá sa o dieťa 

stará, prejavila čo najjemnocitnejšie reakcie v rôznych situáciách. Bezpečnú vzťahovú väzbu podporuje 

správna komunikácia, očný kontakt a dotyk.  Bezpečne pripútané deti, ktorým je poskytovaná primeraná 

starostlivosť, ochrana a opora, pociťujú psychologickú slobodu, čo im umožňuje skúmať svet. Láskyplným, 

pravidelným a spoľahlivým kontaktom s dieťaťom mu teda dopriavame nie len vnútorne prežívané 

bezpečie, ale aj výbornú štartovaciu čiaru pre ďalší rozvoj mozgu, jeho schopností a zručností, ale aj 

dôveru v seba, druhých ľudí a život ako taký. 

Ako na to rodičia? 

Pre vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby a zdravý vývin je teda v každom vývinovom období úlohou 

rodiča uspokojenie špecifických aktuálnych potrieb dieťaťa primeraným spôsobom a umožnenie zvládnuť 

kľúčové úlohy a ciele pre daný vek. Neuspokojenie potrieb sa nemusí prejaviť bezprostredne či v krátkom 

časovom období, dôsledky môžeme identifikovať v školskom veku až v dospelosti.  

0 - 9 mesiacov – Ja som Ty: pripútanie 

• potreby a úlohy vývinového obdobia: kŕmenie, fyzický a očný kontakt, zrkadlenie, oceňovanie, spev a 

tanec, sebaistota rodiča, obdivovanie dieťaťa zo strany rodiča 

• pri neuspokojení: prehnaná žiadostivosť, sklon k závislosti, potreba byť neustále chválený, potláčanie 

emócií, trvalý strach z opustenia, po kritike strata chuti do života,  

9 mesiacov – 1,5 roka – Skúmanie a prisvojovanie sveta 

• potreby a úlohy vývinového obdobia: umožniť chytať, manipulovať, špliechať, nekarhať dieťa že je 

špinavé, prejavovať radosť z objavovania sveta, nehnevať sa že je dieťa zvedavé 

• pri neuspokojení: znížená schopnosť adaptácie na nové prostredie, chýbajúca odvaha skúšať nové veci 

alebo naopak neuvážená odvaha a riskovanie, obava samostatne sa rozhodovať 

1,5 – 3 roky – Osamostatňovanie a odpútavanie 

• potreby a úlohy vývinového obdobia: umožniť dieťaťu vedome niečo chcieť alebo nechcieť, byť 

dôsledný, porozumieť pokusom o nezávislosť – neharkať za výroky JA chcem! JA nechcem! Nie! 

• pri neuspokojení: poruchy separácie, prílišná kritickosť, výbuchy hnevu, pocity viny, obava povedať nie, 

prehnaná sebakontrola, nastavenie byť vždy v odpore, lakomosť 

3 – 6 rokov – Identita, neistota, vina 

• potreby a úlohy vývinového obdobia: utváranie vedomia kto som a kým by som mal byť, emócie hnevu, 

strach, pohlavná identifikácia, tráviť s dieťaťom čas, tráviť čas s partnerom na úkor dieťaťa  

• pri neuspokojení: hanblivosť, neprimerané prejavy hnevu, neistota a utiahnutosť, pocity menejcennosti 

6 – 13 rokov – Pocity menejcennosti 

• potreby a úlohy vývinového obdobia: oceňovať snahu, neporovnávať s rovesníkmi, umožniť prežiť dobré 

kamarátstvo, nesklamať dieťa, nementorovať, nájsť talenty dieťaťa, mať vzťah dôvery 

• pri neuspokojení: klamanie, kritickosť, snaha porovnávať sa s ostatnými, bojazlivosť, neschopnosť 

včleniť sa do skupiny, strach zo spoločenského zlyhania, bez primeraných sociálnych zručností 
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VZŤAHOVÁ VÄZBA A UČITEĽ 

Vzťahová väzba, ktorú si dieťa vytvorí počas prvých mesiacov a rokov svojho života, zásadným spôsobom 

ovplyvní jeho vzťahovanie sa k vrstovníkom, prvým sexuálnym partnerom, rovnako je typ pripútania určujúci 

pre vzťah s učiteľom a spolužiakmi. Prerámcovanie pohľadu na problémových žiakov, vďaka porozumeniu 

vzťahovým vzorcom správania a vďaka pochopeniu ich nenaplnených potrieb, môže učiteľovi uľahčiť 

spoluprácu s takýmito žiakmi.  

Čo dieťa potrebuje, aby bolo schopné učiť sa nové veci?  

• cítiť sa bezpečne, aby bolo schopné ísť aj do rizika,  

• mať zdravé sebavedomie a tým pádom zvládne skutočnosť, že niektoré veci ešte zatiaľ neovláda, 

• vedieť požiadať o pomoc bez toho, aby sa obávalo posmechu a kritiky, 

• je schopné sústredene a plynulo pracovať, je optimistické a k riešeniu problémov pristupuje pozitívne, 

• zvláda pocity frustrácie, úzkosti a sklamania,  

• dobre zvláda  chvíle kedy mu nie je venovaná pozornosť. 

Na to, aby malo dieťa všetky tieto podmienky splnené, je nevyhnutné aby so svojou vzťahovou osobou 

vytvorilo bezpečnú väzbu. Pokiaľ je vzťahová väzba narušená, nie sú dostatočne uspokojené a naplnené 

potreby predchádzajúcich vývinových období, je viac než pravdepodobné, že žiak bude v škole označený 

„nálepkou“ problémového žiaka, a to aj napriek tomu, že len potrebuje zvoliť iný prístup ako väčšina, 

potrebuje ukázať iný spôsob ako sa to dá, a najmä potrebuje nájsť svoju vzťahovú osobu.   

Ako na to učitelia? 

Žiaci s vyhýbavou vzťahovou väzbou v školskom prostredí 

• navonok vykazujú voči osobe učiteľa známky nezáujmu, neželajú si aby im niekto pomáhal 

• nevšímajú si učiteľa a vyhýbajú sa očnému kontaktu, nemajú radi keď je učiteľ pri nich blízko 

• hovoria, že „im je to jedno“ a je náročné s nimi nadviazať bližší kontakt 

• majú radi opakujúce sa úlohy a neobľubujú kreatívne úlohy, v ktorých riskujú neúspech,  

• ľahko sa vzdávajú 

• nehovoria veľa, najradšej pracujú samostatne a to aj v prípade keď úlohu nezvládajú,  

• prácu v skupine zvládajú len vtedy, ak je zameraná na plnenie konkrétnej úlohy, nezaujímajú ich vzťahy 

medzi ľuďmi 

• nikdy nie sú dosť spokojní so svojou prácou, a skôr ako učiteľ prácu vyhodnotí, vyhlásia ju za zlú, príp. 

ju zničia,  

• majú problém prijať ocenenie a pochvalu 

Ako môže učiteľ reagovať?  

• zamerať sa na úlohu a až cez spoločnú prácu nenápadne vytvárať vzťah so žiakom 

• vyberať také úlohy, ktoré dieťa robí rado a zvládne ich urobiť aj samostatne, 

• pri skupinovej práci dať dieťaťu samostatnú úlohu v rámci skupinky,  

• používať taký typ úloh, ktorých výstupom je niečo hmatateľné,  

• dať žiakovi na výber s viacerých možností,  

• pri práci s takýmto žiakom využívať príbehy a metafory, aktivizovať ľavú hemisféru.  

Žiaci s ambivalentnou vzťahovou väzbou v školskom prostredí 

• majú problémy s hranicami, hovoria aj o veľmi osobných témach, snažia sa s učiteľom dostať do 

dôverného vzťahu, a pokiaľ ho nedosiahnu cítia sa byť odmietnutí,  

• ich správanie je manipulatívne, sú na učiteľovi závislé,  
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• neláka ich byť s rovesníkmi, zostávajú v blízkosti učiteľa aj cez prestávky,  

• pokiaľ majú pocit, že im učiteľ nevenuje dostatok pozornosti, rýchlo sa rozčúlia a útočia,  

• nie sú schopní samostatnej práce,  

• skúšajú učiteľovu trpezlivosť a nikdy nemajú dosť pozornosti,  

• boja sa zlyhania a sú úzkostní, správajú sa agresívne keď sa nahnevajú a obviňujú učiteľa že sa 

nespráva fér. 

Ako môže učiteľ reagovať?  

• neskočiť do pasce a pristúpiť na takúto „hru“, udržať si hranice,  

• nepodporovať manipulatívne správanie tým, že by učiteľ robil všetko za dieťa, príp. vo všetkom mu 

vyhovel,  

• dávať žiakovi časovo krátke samostatné úlohy (žiak si stráži čas na hodinkách sám) – postupne čas 

predlžovať,  

• nechať žiaka zažiť jemne pocity frustrácie zo samostatne vyžadovanej činnosti.  

Žiaci s dezorganizovanou vzťahovou väzbou v školskom prostredí 

• školská výkonnosť bez ohľadu na reálne schopnosti kolíše od jednotiek po päťky,  

• ich primárnou snahou je prežiť, sú ostražití a pripravení na útok, aj to aj v situácií keď im 

nebezpečenstvo nehrozí,  

• majú výbuchy zlosti bez zjavného dôvodu,  

• voči rovesníkom a správajú agresívne, zastrašujú ich, nie sú schopní s nimi tráviť čas,  

• rýchlo prepínajú medzi aktivitou a nezáujmom, jednu chvíľu sa hlasno dožadujú pozornosti a za chvíľu 

chcú aby ich nik neotravoval a dal im pokoj,  

• od ostatných očakávajú len to najhoršie a neveria, že by to niekto s nimi mohol myslieť dobre,  

• voči učiteľovi sa správajú útočne, kritizujú jeho snahu niečo ich naučiť, 

• nezvládajú nečakané zmeny,  

• pomáha im jasná štruktúra hodín. 

Ako môže učiteľ reagovať?  

• porozumieť hlbokej potrebe žiaka mať veci pod kontrolou,  

• práca s takýmto žiakom môže v učiteľovi vyvolávať pocit bezmocnosti a hnevu, je dôležité aby táto 

bezmocnosť nevyústila do agresivity,  

• neoplácať správanie rovnakou mincou, priznať si napätie či úzkosť, ktorú chaotické správanie dieťaťa 

vyvoláva v učiteľovi,  

• stanoviť jasné pravidlá, dopredu danú štruktúru, na viditeľné miesto vyvesiť rozvrh hodín a na akúkoľvek 

zmenu oproti obvyklému priebehu vyučovania upozorniť žiaka čo najskôr, 

• byť pripravený pokiaľ dôjde u žiaka k eskalácii hnevu, vytvoriť v škole fyzicky „bezpečné miesto“ 

(kabinet, školský psychológ, zborovňa). 

Žiaci s bezpečnou vzťahovou väzbou v školskom prostredí 

Majú krytý chrbát bezpečnými vzťahmi v rodine, môžu sa bezpečne odpútavať od primárnej rodiny 

a vytvárať dobré vzťahy s rovesníkmi. Takýto žiaci preberajú zodpovednosť za svoje správanie a vo 

vzťahoch prejavujú vzájomný rešpekt a prvky kooperácie. A to je to najoptimálnejšie fungovanie, 

najbezpečnejšie pre žiaka, poskytujúce najvhodnejšie podmienky pre nadobúdanie vedomostí a poznatkov 

a obohacovanie zručností vo výchovno-vzdelávacom procese.  
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Možno ste aj vy, milí učitelia, 

v predchádzajúcich riadkoch, „našli“ 

toho svojho žiaka s ťažkosťami 

v správaní, možno sa viete zrazu na 

neho pozrieť inou optikou a rozumiete 

prečo vaše overené postupy 

nefungujú na každého rovnako.    

Tak ako rodič správnymi postupmi 

v ranom detstve a v čase dospievania 

formuje osobnosť dieťaťa, tak učiteľ svojimi vhodnými zákrokmi a stratégiami môže byť starostlivým 

spoľahlivým dospelým, ktorý bude stáť pri dieťati v dobrých aj zlých časoch v škole. Primárne pomáha 

v školskom prostredí uspokojiť potrebu bezpečia a prijatia, a stáva sa spoľahlivou ochranou pri jeho 

strachoch a úzkostiach. Problémové dieťa tak získava svojho sprievodcu, ktorý ho môže postupne 

presvedčiť o snahe pomôcť mu.  
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