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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:

• Na spoustu zajímavých a praktických rad s ukázkami od speciálního pedagoga a odborníka na prevenci rizikového chování 

a krizovou intervenci ve škole s 25letou praxí

• Dozvíte se, co je to EQ ( emoční inteligence) a proč je důležité rozvíjet její složky u dětí

• Povíme si důležité informace o základních emocích, jak se projevují a jak s nimi pracovat dle věku dítěte od batolat až po 

puberťáky

• Ukážeme si konkrétní způsoby, jak dítě naučit pracovat s emocemi v běžných sociálních situacích, ale i při afektu, či krizové 

situaci

• Vyzkoušíme si několik efektivních postupů, aktivit a her

• Představím Vám několik výborných pomůcek a programů pro podporu zdravého rozvoje emocionálního vývoje dětí

• Prostor bude i na Vaše dotazy.



OTÁZKA…

Co byste dnes potřebovali, abyste se cítili lépe?



LIDSKÉ POTŘEBY

• Americký humanistický psycholog Abraham Harold Maslow se do 

paměti poválečných generací dostal díky své teorii hierarchie 

potřeb (1943), které nás motivují k veškerému našemu chování a 

jednání. 

•Maslow věřil, že každý člověk má předpoklady k tomu, aby dosáhl 

životního naplnění, pouze k tomu musí překonat několik překážek 

v podobě naplnění nižších potřeb. 



LIDSKÉ POTŘEBY

• Maslow rozdělil potřeby do pomyslné pyramidy podle toho, s jakou intenzitou na nás 

potřeby naléhají. 

• V nižších patrech se nacházejí potřeby, které jsou důležité pro naše individuální i 

společenské přežití. 

• Vyšší patra nejsou nutná pro přežití, ale přispívají k dlouhodobé spokojenosti a 

rozvíjí náš osobnostní potenciál. 

• Ústředním principem této teorie je růst do vyšších sfér pomyslné pyramidy pouze 

za předpokladu uspokojení nižších potřeb
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ZÁKLADNÍ PSYCHICKÉ POTŘEBY PODLE 
J.LANGMEIERA A Z.MATĚJÍČKA

• 1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů

• 2. Potřeba určité stálosti, řádu, a smyslu v podnětech

• 3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů

• 4. Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské 

hodnoty

• 5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy



OTÁZKA…

Myslíte, že když ráno přijde dítě do školy, školky, 

že má naplněné všechny potřeby?



VIDEO

• https://www.youtube.com/watch?v=7FVrwcAn9rQ – Matějíček potřeby

• https://www.youtube.com/watch?v=PYI5yoeUTSE - Matějíček

• https://www.sancedetem.cz/zakladni-principy-vychovy-k-psychicke-odolnosti



OBECNÝ VÝVOJ DÍTĚTE A PSYCHICKÉ POTŘEBY

Psychický vývoj zahrnuje tři dílčí oblasti:

1. Biosociální vývoj

2. Kognitivní vývoj

3. Psychosociální vývoj





OBECNÝ VÝVOJ DÍTĚTE A PSYCHICKÉ POTŘEBY

➢Socializace – socializační činitelé 

➢aktuální sociální kontext, sociální vrstva

➢ rodina

➢ vrstevnická skupina,

➢ škola



SOCIALIZACE DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Socializační proces zahrnuje 3 významné aspekty:

1.Vývoj sociální reaktivity

2.Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací

3.Osvojení sociálních rolí



PRINCIPY CHLAPCŮ A MUŽŮ

• Chlapci v sobě mají geneticky zakódovaný princip rivality, takže mají potřebu se 

s každým porovnávat.

• Chlapci až do cca 10 - 12 let nejsou schopni tvůrčí spolupráce, je zbytečné se o to 

snažit v raném věku.

• Chlapci bytostně odmítají autoritu ženy, pokud je žena pro chlapce autoritou, silně to 

ublíží jeho osobnosti v dospělosti.

• Chlapci potřebují ocenění za vůli, zodpovědnost, píli, přístup - NIKDY je neoceňujte 

za výsledky!



PRINCIPY CHLAPCŮ A MUŽŮ

Tvorba mužské hierarchie

• Přirozená hierarchie chlapců (mužů) je postavená na síle a zkušenostech.

• Starší muž přirozeně nemá problém uznat mladšího muže, pokud jej uzná jako 

silnějšího či zkušenějšího.

• Nejvíce se porovnávají mezi sebou vždy ti, kteří jsou si hierarchicky nejblíže.

• Pokud dospělí vstupují do konfliktů dvou chlapců a potrestají silnějšího, dávají 

moc slabšímu se silnějším manipulovat.



PRINCIPY HOLČIČEK A ŽEN

• Holčičky mají v sobě geneticky zabudovaný princip spolupráce.

• Holčičky potřebuji ocenění už jen za to, že jsou, nechvalte je za výkon 

a výsledek, ale vždy oceňujte radost.

• NIKDY neveďte holčičku k soupeření ani s chlapci ani s ostatními holčičkami. 

Chraňte ji od jakýchkoli soutěží.

• Holčičkám velmi ubližuje, když je pochválíte před ostatními dívkami.



PRINCIPY HOLČIČEK A ŽEN

Tvorba ženské hierarchie

• Přirozená ženská hierarchie je postavena podle věku.

• Velké dětské kolektivy neumožňují dívkám vytvořit si přirozenou hierarchii.

• Žena má problém uznat mladší ženu, i když je mladší žena zkušenější.

• Dívky i ženy mají problém zvládnout v sobě konflikt s jinou ženou.





OTÁZKY

Co to je Emoce? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Emoce?



EMOCE

• Pojem emotivita označuje citovou složku osobnosti, celkové citové naladění či 

pohnutí

• základem výrazu jsou emoce (z latinského slova "motio", které 

znamená pohnutí).

• Poruchy emotivity se mohou projevovat citovým zhrubnutím, otupěním citů nebo 

naopak silnými afekty či nadměrnou lítostí.



EQ

• Teorii emoční inteligence poprvé popsali Peter Salovey a John Mayer (Salovey, P., 

& Mayer, J. D., 1990) v roce 1990 jako soubor dovedností, který nám umožňuje 

vnímat emoce u sebe i druhých, rozlišovat je mezi sebou a jednat a přemýšlet na 

základě toho, co nám sdělují.

• Jejich model emoční inteligence (Mayer, J. D., & Salovey, P., 1997)zahrnuje 

vnímání a vyjadřování emocí, zapojení emocí do přemýšlení a rozhodování, 

rozpoznávání a porozumění emocím a regulaci emocí – schopnost využít je pro 

získání vhledu a pro růst osobnosti.



PĚT OBLASTÍ EMOČNÍ INTELIGENCE (LANTIERI, L. & 
GOLEMAN, D., 2014):

• Sebeuvědomění – rozlišování myšlenek, emocí, silných stránek a toho, jak ovlivňují naše volby a 

činy.

• Vědomí si druhých – rozeznávání a porozumění myšlenkám a emocím druhých, rozvíjení 

empatie, schopnost vidět svět očima druhého.

• Sebeřízení – zacházení s emocemi tak, aby podporovaly naše úsilí a neškodily mu, stanovení si 

krátkodobých i dlouhodobých cílů, schopnost čelit překážkám.

• Odpovědné rozhodování – vytváření, zavádění a vyhodnocování rozhodnutí, která zohledňují 

možné dlouhodobé následky činů pro sebe i pro druhé.

• Vztahové schopnosti – odolávání tlaku vrstevníků, zvládání konfliktů, rozvíjení zdravých vztahů.





TYPY RODIČOVSKÝCH PŘÍSTUPŮ (GOTTMAN, J. M., & 
DECLAIRE, J.,1997):

• Odmítaví rodiče – odmítají, ignorují či zlehčují negativní emoce svých dětí.

• Nesouhlasní rodiče – jsou kritičtí k projevům negativních emocí a děti za ně kárají či 

trestají.

• Volně vychovávající rodiče – uznávají a přijímají emoce dětí, neukazují jim však jak s 

nimi zacházet, nenastavují jim hranice chování.

• Emoční koučové – negativní emoce vnímají jako součást života a jako příležitost učit 

své děti jak se vyrovnávat s nástrahami života a vybudovat si s nimi hlubší vztah.



ZÁKLADNÍ EMOCE

• Radost

• Zlost ( malý vzteklý tygr)

• Strach

• Smutek

• Láska 

• štěstí
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