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AFFT a DDP
• Vznik cca v 90 letech minulého století
• Rodinná terapie poruch attachmentu (Attachment-focused family

therapy - AFFT) vznikla jako terapie určená náhradním rodinám, které 
pečují o děti vykazující znaky komplexního vývojového traumatu a poruch 
attachmentu, v současné době se využívá i při práci s „běžnými“, tj. 
biologickými rodinami

• Pro práci s dětmi s poruchami attachmentu se využívá název Dyadická 
vývojová psychoterapie (Dyadic developmental psychotherapy – DDP), tj. 
DDP je součástí AFFT, zaměřená na práci s náhradními rodinami.

• Využívají ji terapeuti ve Spojených státech, Velké Británii, Kanadě, Irsku a 
Austrálii, spolu s dalšími terapeuty z jiných evropských zemí a na Tchaj-
wanu.  

• Stránky DDP: www.dyadicdevelopmentalpsychotherapy.org.
• Učebnice: Daniel Hughes: Attachment-Focused Family Therapy (2007),

Attachment-Focused Parenting (2009) , Daniel Hughes, Jonathan Baylin: 
The neurobiology of attachment focused therapy (2016)



AFFT/DDP je model terapie vedoucí ke změně 
problémového chování, založený na teorii 
attachmentu (A) a intersubjektivity (B),
zahrnující i ty nejnovější neurobiologické 

výzkumy (C) v dané oblasti.



Ad A Teorie attachmentu
1. Děti mají vrozenou potřebu hledat bezpečí a ochranu u blízké a bezpečné 

vztahové osoby. 
2. Blízké vztahové osoby (rodiče, pěstouni, adoptivní rodiče apod.) se tedy 

musí stát bezpečnou základnou, ze které může dítě objevovat svět a ke 
které se může obrátit pokaždé, když pocítí strach či nejistotu.

Převzato ze stránek  attachment and trauma network:  https://www.attachmenttraumanetwork.org/



Převzato ze stránek Ontario Association of Children’s Aid Societies http://www.oacas.org/



Poruchy attachmentu

Dítě pocítí 
potřebu

Rozpláče 
se

Rodič potřebu 
neuspokojí

Důvěra dítěte v sebe 
i v okolní svět se 

ztrácí

Převzato ze stránek  attachment and trauma network:  https://www.attachmenttraumanetwork.org/



Dítě se zdravým attachmentem Dítě s poruchou attachmentu

v přítomnosti svých blízkých se cítí v klidu a 
bezpečí

v přítomnosti svých blízkých je primárně ve 
stavu sebeobrany, je přehnaně obezřetné a 
ostražité

aktivně se zajímá o svět okolo a zkoumá ho soustředí se na zajištění bezpečí a nezbývá mu 
čas ke zkoumání světa; pocit ohrožení potlačuje 
jeho  přirozenou zvídavost

rozumí svému vnitřnímu světu a je schopné 
prožívat a zvládat celou škálu emocí

nemá potřebnou energii, aby se mohlo 
soustředit na svůj vnitřní svět, má omezenou 
schopnost rozumět svým emocím a zvládat je

hledá u svých blízkých pomoc a útěchu zodpovídá za své bezpečí; tj. je přesvědčeno, že 
jeho bezpečí spočívá v jeho samostatnosti a 
nezávislosti, naučilo se potlačovat touhu po 
útěše

těší se ze vzájemné blízkosti, uvědomuje si, že 
jeho blízcí se o něj zajímají, mají z něj potěšení 

vyhýbá se vzájemné blízkosti; tj. naučilo se
potlačovat smutek z pocitů osamocení a 
odmítání i touhu prožívat potěšení ze vzájemné 
blízkosti



Typy attachmentu



Ad B Teorie intersubjektivity

• Teorie intersubjektivity popisuje způsob, jakým malé děti poznávají samy 
sebe, ostatní lidi a okolní svět.

• Intersubjektivita je schopnost lidských bytostí vzájemně se na sebe 
napojovat a sdílet své vnitřní světy.

• Nejde o pouhé předávání informací, díky této schopnosti je možné 
vzájemně si porozumět a ovlivňovat se. 



Ad C Využití nejnovějších neurobiologických 
poznatků

• Neurologické výzkumy potvrzují,  že kvalita rané péče zásadním způsobem 
ovlivňuje prudce se vyvíjející mozky malých dětí. 

• Jde především o pět hlavních mozkových systémů: 

1. systém sociální interakce + schopnosti introspekce, tj. schopnost 
porozumět ostatním lidem i sobě samému
2. systém sebe-obrany + 3. systém stresové reakce, tj. vnitřní 
mechanismy obranného systému
4. systém přepínání mezi systémem sociální interakce a systémem sebe-
obrany, tj. klíče ke spouštění obranných reakcí
5. systém tlumení sociální bolesti, tj. vnitřní mechanismy vyrovnávání se s 
nezájmem a odmítáním



• Děti, které nevyrůstaly v bezpečí, musely posílit mozkový systém sebe-
obrany a spolu s tím potlačit mozkový systém sociální interakce a 
introspekce.

• Současně se tyto děti naučily potlačit svou sociální bolest, tj. bolest 
z odmítání, přičemž toto potlačení bolesti z odmítání současně brání vývoji 
pro-sociálních emocí včetně empatie a lítosti. 

• Špatná péče ovlivňuje i vývoj systému stresové reakce, tzv. osy HPA, která 
se stává vysoce citlivou a společně s citlivým systémem sebe-obrany, 
vytváří stav chronické ostražitosti a pohotovosti k řešení předpokládaného 
ohrožení.



Zablokovaná důvěra

• Jedná se o komplexní, mnohostrannou strategie přežití v ohrožujícím, 
nepřátelském prostředí. 

• Projevy zablokované důvěry:
1. Nadměrná ostražitost 
2. Slepota vůči bezpečí
3. Nadměrná potřeba kontroly
4. Odmítání autority 
5. Krádeže (obstarávání si věcí na „vlastní pěst“)
6. Potlačování sociálních emocí a reflexivního fungování
7. Pocity hanby („jsem špatný“)
8. Potlačení empatie a lítosti
9. Potlačování zvědavosti a zájmu o vše nové
10.  „Odpojování se“ od reality (únik do fantazie)
11. Zjednodušené „černobílé“ uvažování



Základní stavební kameny DDP

1. Intersubjektivita, tj. vzájemné napojení se jeden na druhého

2. Zajištění bezpečí s pomocí  postoje PACE : (P) Playfullness/ Hravost, (A) 
Acceptance /Přijetí, (C) Curiosity /Zvídavost, (E) Empathy/ Empatie

3. Afektivně reflektivní (A–R) dialog : způsob komunikace spojující 
emocionální a rozumovou složku, tj. spojuje emocionální složku událostí a 
emoce, které klient vyjadřuje při sezení, s tím, jak klient rozuměl 
událostem v době, kdy probíhaly, a co si o nich myslí nyní. 

4. Náprava vztahu, kdykoli je to zapotřebí.



Průběh DDP sezení

1. Před vlastním začátkem DDP

Terapeut by  měl:
• dozvědět se něco o dítěti (příběh dítěte, případně diagnostika poruch 

attachmentu)
• dozvědět se něco o rodiči (příběh rodiče, případně diagnostika jeho typu 

attachmentu)
• dozvědět se něco o rodině (příběh rodiny)
• sejít se s rodiči (podle potřeby i několikrát) a navázat s nimi vztah bezpečný 

do té míry, aby byli schopni být aktivními účastníky sezení, tj. účastníky, 
kteří rozumí  smyslu terapie, jejímu cíli,  prostředkům k dosažení tohoto 
cíle a terapeutovi důvěřují.



2. Po celou dobu sezení je nutné udržení 
bezpečí

Terapeut je zodpovědný za nastolení a udržení bezpečí v průběhu celého sezení. 
Pokud rodiče nebo dítě mají tendence bezpečí narušit (např. rodiče obviňují dítě nebo 
hodnotí jeho chování), je věcí terapeuta bezpečí obnovit. Bezpečí je nutné, aby dítě 
bylo ochotné nechat ostatní nahlédnout do svého vnitřního světa, společně s nimi se 
zamyslet nad tím co prožívá, jak vidí samo sebe, ostatní lidi a svět, ve kterém žije a 
zda je otevřené tomu přijímat nové korektivní zkušenosti a měnit své názory. 

3. Udržení intersubjektivního spojení

Terapeut s klienty prochází situace, které je do terapie přivedly a učí je vzájemnému 
napojení se jednoho na druhého; rozvíjí jejich schopnost vzájemně se na sebe vyladit, 
sledovat stejné téma a cíl.
Terapeut sám je rovněž součástí intersubjektivního procesu, nedrží si odstup nebo 
„profesionální nadhled“.



Intersubjektivita zahrnuje:
1. Pomoc při zvládání afektů , tj. ve chvíli, kdy terapeut zachytí u klienta 
silnou emoci, „převezme ji“, aniž by jí ovšem sám podlehl; klient se tak cítí 
„být cítěný“ a přijímaný. Svou reakcí terapeut pomáhá klientovi 
koregulovat jeho afekt a když klient svou emoci s pomocí terapeuta 
zvládne, je možné věnovat se tomu, co ji vyvolalo. Pokud terapeut emoci 
nepřijme a nepojmenuje, je pravděpodobné, že klient bude svůj  afekt 
stupňovat nebo se od rozhovoru vnitřně odpojí.

Kovařovicová J., Štefanidesová, Z.: Skládání obrázků, Praha, ©ATTA,2017



2.Udržení společného ohniska pozornosti , tj. pokud se lidé mají na sebe 
vzájemně napojit, musí sdílet společné téma hovoru. Nicméně, i když je téma 
společné, pohledy na něj se mohou lišit. Proto se v DDP sezení terapeut snaží, 
aby si klienti byli stále vědomi skutečnosti, že jejich vzpomínky na stejnou 
událost se mohou odlišovat a přitom to nemusí nutně znamenat, že se jeden z 
nich mýlí, zatímco ten druhý má pravdu, že obě jejich vzpomínky mají stejnou 
váhu, obě mohou být přijaty, prozkoumány a pochopeny, že není nutné proti 
nim bojovat nebo se před nimi chránit.

Kovařovicová J., Štefanidesová, Z.: Skládání obrázků, Praha, ©ATTA,2017



3. Udržení komplementárních úmyslů. Cíle lidí, kteří spolu mluví, by do sebe 
měly vzájemně zapadat a tvořit jeden celek. Hlavním cílem terapeuta v DDP 
sezení je poznat vnitřní život členů rodiny, „naučit se chodit v jejich botách“ a 
pomoci jim, aby totéž dělali mezi sebou. 

4. Udržení postoje PACE

1 .Hravost: úkolem terapeuta je vnášet do sezení hravost, radost a vstřícně 
přijímat chování všech členů rodiny. Hravost dodává sílu překonávat těžké 
chvíle v terapii, např. při prozkoumávání problémů nebo při nápravě vztahů.
Hravost napomáhá rozvoji dobrých rodinných vztahů. Pokud chceme v rodině 
trvale nastolit atmosféru přijetí a potěšení ze vzájemného spolubytí, nestačí 
jen vynechat  „to špatné“; je zapotřebí  aktivně rozvíjet „to dobré“.

2. Přijetí: úkolem terapeuta je vnášet do sezení přijetí jako základní stavební 
kámen pro vytváření pocitu bezpečí, tj. každá myšlenka, pocit, přání, hodnota, 
postřeh, zájem a vzpomínka jsou přijímány jako rysy vnitřního života dítěte a 
nehodnotí se



3. Zvídavost:  Zvědavostí terapeut sděluje dítěti svůj hluboká zájem o jeho vnitřní 
svět a svou snahu mu porozumět. K vzájemnému porozumění svým vnitřním 
světům vede i rodiče a dítě.
4. Empatie: Úkolem terapeuta je vyjadřovat empatii a porozumění všem pocitům 
klienta, těm současným i těm, které jsou svázány s jeho minulostí. Pokud se dítě 
nebo rodiče rozhodnou své pocity prozkoumávat, terapeut jim pomáhá pomocí 
empatie vytvářet pro toto zkoumání dostatečně bezpečný prostor, tak aby se 
klient necítil ve svém  smutku, hněvu nebo strachu sám, aby cítil, že má 
průvodce. Empatie není pouhým povrchním vyjádřením pochopení, jde o spolu-
prožívání emoce v celé její hloubce.

Kovařovicová J., Štefanidesová, Z.: Skládání obrázků, Praha, ©ATTA,2017



5. Terapeut postupuje od lehčích témat k těm 
závažnějším

Pokud bychom hned v úvodu otevřeli závažná témata, kvůli kterým rodina přišla, 
rozhovor bude váznout. Výhodnější je začít pozitivně, tj. lehkým, veselým tónem mluvit 
o věcech, které se povedly. Terapeut pak postupně přechází od běžných 
každodenních událostí k těm složitějším, od vyřešených událostí k těm, které dosud 
vyřešeny nejsou. Terapeut přechází od jednoho tématu ke druhému lehce a přirozeně, 
tónem hlasu a výrazem tváře dává stále najevo přijetí; vážný výraz nebo náznak kritiky 
v hlase by mohl rychle aktivovat obranné postoje klienta.

6. Vedení sezení je direktivně nedirektivní

Terapeut má plán, kam sezení vést, přesto není jeho postoj čistě direktivní; udržuje 
přirozené plynutí rozhovoru tím, že klienty chvílemi následuje a chvílemi přebírá vedení, 
tj. následuje přirozený rytmus rozhovoru, jeho gradaci i opadnutí.   Ve chvíli, kdy by 
vznikly nějaké problémy či by docházelo k porušení bezpečí, terapeut vedení sezení 
přebírá.



7. Prozkoumávání problému – Afektivní část A-R 
dialogu

Ve chvíli, kdy se během hovoru objeví konflikt nebo problémové chování, tj. objeví se 
„symptomy nemoci“, kterou je zapotřebí léčit, měl by se terapeut zaměřit především 
na jeho smysl. Terapeuta zajímá vše, co zůstalo ukryto „pod hladinou“ věcí, tj. všechny 
myšlenky, pocity, přání nebo strachy, které vedly klienta k jeho jednání. Terapeut 
využívá ke zkoumání problému empatii, tj. sdílí emoce, které klient vyjadřuje, 
případně u dětí ji podpoří dotyky, pohlazením, tělesnou blízkostí apod. 
Speciální techniky A-R dialogu:
• „Mluvení o sobě“: Pokud má klient problémy své emoce rozpoznat a vyjádřit, 

terapeut mu může pomoci tím, že sám pojmenuje, jak by se v podobné situaci cítil. 
Terapeut vyjadřuje emoci tónem hlasu, výrazem obličeje i gesty. 

• „Mluvení za někoho“: pro dítě nebo pro jeho rodiče je někdy obtížné vyjádřit své 
pocity nebo obavy přímo. Terapeut jim může pomoci tím, že bude, s jejich 
svolením, chvíli mluvit za ně.

• „Mluvení o někom“: terapeut může pomoci dítěti nebo rodiči zvládnout silnou 
emoci tím, že ukončí přímou konfrontaci, pojmenuje ostatním pocity, které daná 
osoba prožívá i důvody, proč je pro ni situace emočně tak náročná, tj. nechá mu 
chvíli na oddych.



8. Nalezení skrytého smyslu problémových 
událostí – Reflektivní část A-R dialogu

Teprve když prozkoumáme problém ze všech stran, můžeme porozumět smyslu věcí 
a sestavit vnitřně koherentní příběh, jako bychom složili obrázek z jednotlivých 
dílků skládačky. Terapeut tak pomáhá dítěti i jeho rodičům vytvořit smysluplný 
obraz světa i smysluplný životní příběh dítěte. Dítě přitom rozvíjí svou schopnost 
ponořit se do svého vnitřního světa a porozumět motivům chování  jak u sebe, tak i 
u rodičů. Porozumění spojené s přijetím sebou nese i nové dobré vztahové zážitky, 
které mu mohou pomoci přehodnotit staré špatné zážitky a dřívější negativní 
názory na sebe i ostatní.

Kovařovicová J., Štefanidesová, Z.: Skládání obrázků, Praha, ©ATTA,2017



9. Náprava vztahu
Terapeut musí být velmi citlivý vůči prvním verbálním i neverbálním signálům 
narušení vztahu v průběhu sezení, nejlépe ještě dříve, než se konflikt objeví na 
verbální úrovni. Je zapotřebí situaci řešit a zjednat nápravu vztahu. V případě, že 
došlo k narušení vztahu mezi terapeutem a klientem, iniciuje nápravu vztahu 
terapeut, přestože se vystavuje riziku, že bude odmítnut. V případě, že došlo k 
narušení vztahu mezi rodičem a dítětem, ať už v průběhu sezení nebo dříve, může 
terapeut pomoci vztah opravit přímo v průběhu sezení. V každém případě 
komunikuje terapeut skutečnost, že vzájemný vztah je důležitější, než jakékoli 
spory.

Kovařovicová J., Štefanidesová, Z.: Skládání obrázků, Praha, ©ATTA,2017



10. Ukončení sezení /terapie jako celku

Sezení končí ve chvíli, kdy se v průběhu A-R dialogu podařilo porozumět problému, 
tj. poskládat obrázek do smysluplného celku. V průběhu sezení se klienti také 
naučili dovednostem, které si mohou přenést do své každodenní komunikace: 
intersubjektivnímu napojení, postoji PACE, zásadám A-R dialogu i nápravě vztahu. 
Ty se mohou postupně stát běžnými způsoby komunikace a nahradit dřívější, 
nefunkční vzorce chování. Terapie končí ve chvíli, kdy rodina již zvládá řešit své 
problémy doma, tj. bez pomoci terapeuta.
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Výcvik DDP:

Další informace o terapiích poruch attachmentu lze nalézt na www.attachment.cz
Předpokládané otevření nového  mezinárodně certifikovaného výcviku v DDP, 
který ve spolupráci s  DDP Network www.dyadicdevelopmentalpsychotherapy.org
pořádá ATTA  je v roce 2021 – aktuální informace na www.attachment.cz, 
předběžné přihlášky je možné zasílat na info@attachment.cz


