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Mozek se vyvíjí v závislosti na jeho používání

Stimulované spoje se posilují a signály si vyměňují rychleji, zatímco 
ty nestimulované odumírají nebo si signály vyměňují pomaleji.



DĚTSTVÍ VE STRACHU

… posiluje centra, kde sídlí strach, a to na úkor vývoje jiných částí 
mozku

Dvanáctileté dítě může mít emoční dovednosti na úrovni pětiletého 
dítěte, seberegulaci na úrovni tříletého dítěte, soustředí se jako 

šestileté a jeho sociální dovednosti mohou být na úrovni 
sedmiletého dítěte

Věk dítěte nám neodpoví na otázku, co od něj můžeme 
očekávat…



Stres jako hybatel náročného chování….
Pozitivní stres: krátkodobé zvýšení tepové frekvence a mírné zvýšení hladiny stresových hormonů 
(nástup do mateřské školy, vakcína atd.)

Zvladatelný stres: závažný, ale přechodný stres, který potlačí podporující mezilidské vztahy (přírodní 
katastrofy, závažná onemocnění…) 

Toxický stres: dlouhodobá aktivace systému stresové reakce bez dostupnosti podporujících a 
pomáhajících mezilidských vztahů (fyzické nebo psychické týrání, zanedbávání potřeb dítěte, duševní 
onemocnění rodiče, zneužívání návykových látek rodiči, násilí v rodině nebo vědomí zátěže 
ekonomické situace v rodině bez odpovídající podpory poskytované dítěti).



PSYCHOPATOLOGIE JAKO VÝVOJOVÝ FENOMÉN
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https://cosiv.cz/cs/2021/10/14/ace-study-jak-negativni-zkusenosti-v-detstvi-ovlivnuji-nas-dalsi-zivot/

https://cosiv.cz/cs/2021/10/14/ace-study-jak-negativni-zkusenosti-v-detstvi-ovlivnuji-nas-dalsi-zivot/




Metodiky pro rozvoj socio-emočních 
dovedností



Projekt
Podpora duševního zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím zavádění komplexních vzdělávacích 
programů zaměřených na socio-emoční učení a prevenci násilí v blízkých vztazích  ZD – MGS1 - 020

Ukázky z metodik Respekt Rozmanitost Rovnost Resilience (RRRR) ke stažení:
https://cosiv.cz/cs/2022/09/25/zahajeni-pilotaze-metodik-rrrr/

Metodiky jsou rozděleny do 8 oblastí:

Emoční gramotnost

Silné stránky osobnosti

Zvládání náročných situací 

Řešení problémů 

Zvládání stresu 

Vyhledání pomoci 

Gender a identita 

Pozitivní vztahy



Socio-emoční učení
Proces, jehož prostřednictvím si děti a žáci vytvářejí a učí se uplatňovat 
znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby dokázali:

• porozumět emocím a zvládat je,

• stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich,

• cítit a vyjadřovat empatii,

• navazovat a udržet pozitivní vztahy,

• přijímat zodpovědná rozhodnutí,

• rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny,

• vytvářet pozitivní genderové normy,

• přispívat k sociální soudržnosti.

Sociální a emoční dovednosti pomáhají žákům rozvíjet odolnost a 
schopnost zvládat změny, výzvy a nepředvídatelné události.1



Rozvoj dovedností
• Aktivity jsou vytvořeny tak, aby byly rozvíjeny tyto klíčové 

dovednosti:
• emoční gramotnost

• rozhodování

• řešení problémů

• pozitivní sebehodnocení

• zvládání stresu

• pozitivní zvládání náročných situací

• vyhledávání pomoci a vzájemná podpora

• gender a identita

• pozitivní genderově vyvážené vztahy





Zvládání náročných emocí



Učení a stres

STAV Klid Bdělost Znepokojení Strach Zděšení

PULS 70-90 90-100 101-110 111-135 136-160

POJEM O ČASE BUDOUCNOST DNY/HODINY HODINY/MINUTY MINUTY/
SEKUNDY

ZTRÁTA POJMU 
O ČASE

Funkční IQ 110-100 100-90 90-80 80-70 70-60

KOGNITIVNÍ 
SCHOPNOSTI ABSTRAKTNÍ KONKRÉTNÍ EMOČNÍ REAKTIVNÍ REFLEXIVNÍ

Dr. B.D. Perry. Všechna práva vyhrazena. Copyright B.D. Perry, 2007-2021
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NEOKORTEX (lidský)

empatie, učení, řešení 
úkolů, hodnoty, kreativita

LIMBICKÝ SYSTÉM (savčí)

emoce, vztahy, paměť, není 
pod vědomou kontrolou

MOZKOVÝ KMEN (plazí)

stres, instinkty, agresivita,  
přežití

https://cosiv.cz/wp-
content/uploads/2022/01/COSIV_Infografika_umeni_zklidneni_v1.pdf







https://www.youtube.com/watch?v=53aJf8s0Fj4&t=5s&ab_channel=%C4%8COSIV



Pomůcky pro senzomotorickou regulaci

Infografika Umění zklidnění: https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2022/01/COSIV_Infografika_umeni_zklidneni_v1.pdf





Další tipy pro nácvik socio-emočních dovedností

Nácvik seberegulace (žáci i učitelé)

• Uvědomit si reakci svého těla (obličej, tep, dech) – spíše u starších

• Pojmenovat emoci, kterou cítím

• Fyzicky se uvolnit (vytřepat ruce, špulení rtů, cvičení hlavou…)

• Nádech a výdech 

• Něco si zobnout

• Napít se vody

• Využít relaxační pomůcky

Reflexe proběhlé situace a nácvik řešení pro příště.

Každému více vyhovuje jiná strategie, není potřeba projít všechny.



Plakáty pro rozvoj emočních dovedností
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Pozitivní podpora chování PBIS
Evidence-based systém

Obliba a dlouholeté zkušenosti ze světa

Pomoc při překonávání plošného dopadu války a pandemie na psychiku.

Podporuje začlenění žáků se SVP.

Pozitivně ovlivňuje průběh a výsledky vzdělávání.

Pomáhá žákům i učitelům
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26,424 škol využívajících PBIS

Více na: www.pbiscr.cz

http://www.pbiscr.cz/


ČOSIV 
www.cosiv.cz (sdílené materiály Ukrajina)

www.facebook.com/o.s.cosiv

www.youtube.com/channel/UCb6ihdX0fv47amlZr
Rl1B2w/featured

www.podporainkluze.cz

www.pbiscr.cz

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Metodicke-
doporuceni-%E2%80%93-Pristupy-k-narocnemu-
chovan

http://www.cosiv.cz/
https://www.facebook.com/o.s.cosiv
http://www.youtube.com/channel/UCb6ihdX0fv47amlZrRl1B2w/featured
https://www.podporainkluze.cz/
http://www.pbiscr.cz/
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Metodicke-doporuceni-%E2%80%93-Pristupy-k-narocnemu-chovan


Děkuji vám za pozornost

Anna Kubíčková, ČOSIV
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