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Zpráva z konference:  

The 7th International Attachment Conference, New York City, 

6. – 8. srpna 2015 

 

 

Lenka Lacinová 

 

Čtvrtstoletí po smrti Johna Bowlbyho, přes třicet let od představení Adult Attachment Interview 

trojicí ve složení Carol Georgeová, Nancy Kaplanová a Mary Mainová, a o něco kratší dobu 

od identifikace dezorganizovaného typu citové vazby Mary Mainovou a Judith Solomonovou, se 

všechny tyto historické momenty staly podle předsedy konference Howarda Steela klíčovými 

tématy setkání pro cca 450 vědců a odborníků z praxe, kteří se do New Yorku sjeli z 24 zemí celého 

světa. Konference se uskutečnila pod záštitou a s podporou Society for Emotion and Attachment 

Studies (SEAS), The Center for Attachment Research, The New School For Social Research, 

Sackler Lefcourt Center for Child Development na půdě The New School.  

 

Třídennímu rokování předcházela řada předkonferenčních aktivit, od jednodenních workshopů 

(např. vedení skupin v rámci intervenčního programu B.A.S.E. k prevenci externalizovaného a 

internalizovaného problémového chování dětí v předškolních a školních institucích
1
) 

k několikadenním intenzivním tréninkům (např. Video-feedback Intervention to promote Positive 

Parenting and Sensitive Discipline - VIPP-SD
2
). Workshopy byly věnovány také školení 

v administraci, kódování a užití některých „attachmentově“ orientovaných metod (např. the Couple 

Attachment Interview – CAI
3
 nebo the Coding System for Mental State Talk in Narratives - CS-

MST
4
). Pro návštěvníka z České republiky, kde dosud zaškolení v užití nástrojů na měření citové 

vazby v nejrůznějších kontextech absolvoval jen vzácný zlomek odborníků vůbec, představovala 

tato nabídka před samotným zahájením konference velké dilema plynoucí z bohaté nabídky a 

nemožnosti absolvovat vše, byť s bohulibým záměrem přivézt know-how k tuzemskému použití. 

Stejně tak byl impozantní přehled jmen a to zejména u plenárních prezentací, v jejichž rámci se 

postupně představily osobnosti, které zásadním způsobem určují směr bádání v oblasti citové vazby 

vůbec. V tomto kontextu je třeba zmínit, že účast výzkumníků z evropských zemí bývalého 

socialistického bloku byla početně velmi omezená. Je otázkou, zda tato skutečnost odráží míru 

zájmu o problematiku citové vazby a aktivity v jejím zkoumání v těchto zemích, nebo zda lze tuto 

nízkou účast spíše přičítat prozaickým důvodům odkazujícím na poměrně nákladné financování cest 

za oceán.  

  

                                                           
1
 Více na http://www.khbrisch.de/13-1-BASE+.html 

2
 Více na http://www.childtrends.org/?programs=video-feedback-intervention-to-promote-positive-

parenting-and-sensitive-discipline 
3
 Více na 

https://www.researchgate.net/profile/Philip_Cowan/publication/7664634_Couple_attachment_and_the_quali

ty_of_marital_relationships_method_and_concept_in_the_validation_of_the_new_couple_attachment_interv

iew_and_coding_system/links/00b4953bef4a181840000000.pdf 
4
 O lektorce kurzu více na http://www.ozyegin.edu.tr/People/Instructor/Ozlem-Bekar?lang=en-US 

http://www.khbrisch.de/13-1-BASE+.html
http://www.childtrends.org/?programs=video-feedback-intervention-to-promote-positive-parenting-and-sensitive-discipline
http://www.childtrends.org/?programs=video-feedback-intervention-to-promote-positive-parenting-and-sensitive-discipline
https://www.researchgate.net/profile/Philip_Cowan/publication/7664634_Couple_attachment_and_the_quality_of_marital_relationships_method_and_concept_in_the_validation_of_the_new_couple_attachment_interview_and_coding_system/links/00b4953bef4a181840000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Philip_Cowan/publication/7664634_Couple_attachment_and_the_quality_of_marital_relationships_method_and_concept_in_the_validation_of_the_new_couple_attachment_interview_and_coding_system/links/00b4953bef4a181840000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Philip_Cowan/publication/7664634_Couple_attachment_and_the_quality_of_marital_relationships_method_and_concept_in_the_validation_of_the_new_couple_attachment_interview_and_coding_system/links/00b4953bef4a181840000000.pdf
http://www.ozyegin.edu.tr/People/Instructor/Ozlem-Bekar?lang=en-US
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Ústřední otázka konference směřovala k pochopení toho, jaké rizikové a protektivní faktory se 

uplatňují ve vztahu mezi nepříznivými zážitky a zkušenostmi z raného dětství (adverse childhood 

experience – ACEs) a pozdějšími problémy v oblasti psychického a fyzického zdraví. Řešení otázek 

vztahujících se k tzv. ACEs byl věnován především úvodní den konferenčního dění ve dvou 

plenárních přednáškách a jednom tematickém sympoziu s přesahem k epidemiologii a také 

k významu mediální podpory povědomí o důležitosti raných zkušeností pro širokou laickou 

veřejnost. Dopad raných nepříznivých podmínek na vývoj je v současné době dokumentován řadou 

studií, ať již na úrovni animálních experimentů, tak i výzkumů „lidské“ populace a je zřejmý nárůst 

snahy porozumět mechanismu této souvislosti zejména na úrovni vývoje mozku a jeho případných 

komplikací. Z narůstajícího počtu publikovaných prací je zřejmé, že zejména neurobiologicky 

orientovaný výzkum představuje v současnosti slibný směr k zodpovězení řady otázek, na jejichž 

zodpovězení metody sociální či vývojové psychologie v osamocení nedostačují svými možnostmi. 

Je ale potřeba také poznamenat, že tento atraktivní a velmi efektní směr výzkumu s sebou přináší 

také mnohá rizika, pokud jsou výsledky jednotlivých studií nadměrně optimisticky a neadekvátně 

interpretovány a zobecňovány. Bezpodmínečnou nutnost provádění metaanalýz zjištění v této 

oblasti mimo jiné vyzdvihnul ve svém diskusním příspěvku v rámci např. Marinus H. van 

IJzendoorn. Ten také představil v hlavním referátu Attachment from Bottle
5
 to Brain and Beyond: In 

Search of Neurobiological Mechanism nejen celou řadu výsledků studií, které ukazují na široké 

spektrum souvislostí citové vazby s řadou neurobiologických proměnných (např. fyziologické a 

neuronální reakce na dětský pláč u matek s rozdílnou reprezentací citové vazby měřenou 

prostřednictvím AAI), ale především akcentoval v něm perspektivu teorie rozdílné susceptibility. 

Zjednodušeně řečeno, teorie rozdílné susceptibility předpokládá, že některé děti jsou ovlivňovány 

kvalitou prostředí více než druhé a to v obou směrech – ať již ve smyslu nepříznivých či příznivých 

podmínek. Dá se říci, že děti s vyšší mírou susceptibilty (identifikovatelnou na úrovni 

temperamentu, biologické citlivosti vůči prostředí nebo na úrovni interakce geny vs. prostředí) 

významněji profitují z dobrých podmínek (např. senzitivního rodičovství), ale současně také daleko 

výrazněji strádají v prostředí nepříznivém než děti méně susceptibilní.  Tento přístup se jeví jako 

výhodný rámec k hlubšímu a přesnějšímu pochopení problematiky vulnerability a rezilience ve 

vývoji a to nejen v kontextu teorie citové vazby.  

 

Zážitkem pak bylo rozhodně vystoupení Jamese Coana (Virginia Affective Neuroscience 

Laboratory at the University of Virginia) s názvem The Social Regulation of Mind, Brain, and Body 

in Attachment Relationships. Prostřednictvím výsledků experimentálních studií ilustroval principy 

tzv. social baseline theory (SBT), která v mnohém sdílí teze teorie citové vazby, ale svým záběrem 

představuje obecnější mechanismy lidského chování ve vztahu k zvýšení pravděpodobnosti přežití a 

„ekonomickému“ zacházení s energetickými zdroji organismu. Řada dílčích studií dokumentuje, že 

pociťovaná blízkost a interakce v sociálních vztazích snižuje kardiovaskulární arousal, podporuje 

rozvoj temperamentu charakterizovaného nízkou mírou úzkostnosti, inhibuje produkci stresových 

hormonů, redukuje neuronální stresovou reakci na ohrožující stimuly a obecně je protektivním 

faktorem podporujícím zdraví a dlouhověkost. Naopak sociální odmítání nebo izolace jsou faktory, 

které představují riziko pro zdravotní stav jak na psychické, tak fyzické úrovni. Social baseline 

                                                           
5
 „Pozoruhodný“ název příspěvku odkazuje k studii, která používala intranasální aplikaci hormonu oxytocin. 

Bylo např. zjištěno, že oxytocin snižuje nadměrnou aktivitu amygdaly u jedinců s nejistou citovou vazbou 

(Riem, Bakermans-Kranenburg, & IJzerdoorn, v současnosti v recenzním řízení). 
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theory, která vychází z biologických principů ekonomičnosti akce (biological principle of economy 

of action) a tendence mozku chovat se ve smyslu bayesiánské predikce, předpokládá, že primární 

podmínky, které jsou pro jedince základem, je přítomnost jiných lidí. SBT navíc předpokládá, že 

existence lidského společenství napomáhá jednotlivci uchovávat důležité a často metabolicky 

„drahé“ somatické a neuronální zdroje prostřednictvím sociální regulace emocí. Jeho prezentaci 

bych označila jako vzorovou minimálně ze dvou důvodů. James Coan nejenže představil ucelenou 

syntézu výsledků spojujících psychologické uvažování s neurobiologickými mechanismy, ale 

dokázal svým „chlapeckým“ zápalem, zvědavostí a touhou věcem přijít na kloub, přímo strhnout. 

Pro zajímavost doporučuji záznam Coanova vystoupení na TEDx talk v Charlottesville z roku 2013 

(https://www.youtube.com/watch?v=1UMHUPPQ96c).  

 

Jako poslední ukázku z konferenčního programu bych ráda zmínila páteční symposium věnované 

dezorganizované citové vazbě (Attachment disorganization in the strange situation: Historical, 

structural, and conceptual considerations), které moderoval Pehr Granqvist a diskutoval Marinus 

van IJzerdoorn. Sled tří prezentací přehledně ilustroval problematiku dezorganizace citové vazby od 

jejího „objevení“, teoretického vymezení a prediktivního významu pro socioemocionální problémy, 

přes empirické ověřování faktorové struktury dezorganizovaného vazbového chování batolat, 

k závěrečnému konceptuálnímu příspěvku, který se zaměřoval na upřesnění příčin vzniku „D“ 

kategorie. Data z Uppsala Longitudinal Study totiž vykazovala poměrně vysoký podíl dětí 

klasifikovaných jako „D“ (39 %) v neklinické populaci. Pehr Granqvist prostřednictvím jejich 

sekundární analýzy kriticky zpochybnil zjednodušující rovnici „dezorganizovaný typ citové vazby 

= zneužívání, zanedbávání a týrání dítěte“ a poukázal na jiné možné příčiny dezorganizovaného 

chování dětí v rámci SST (předchozí administrace SST v krátkém časovém odstupu, SST jako zdroj 

nadměrného stresu pro participující dítě), což lze pokládat za velmi významnou informaci pro 

aplikační sféru např. v oblasti náhradní rodinné péče, soudních sporů v rámci rozvodových řízení 

apod. 

 

Je opravdu velmi těžké z konferenčního dění do zprávy vybrat jen některá témata, prezentující 

autory a příspěvky, a přitom netrpět pocitem, že spousta důležitých informací nezazněla. Ráda bych 

tedy povzbudila české badatele a praktiky, aby za dva roky neváhali a pokusili se navštívit další 

ročník této bienální konference, které tentokrát bude předsedat Pasco Fearon. Pokud bych měla 

svoji pozvánku ještě více argumentačně podpořit, tak bych závěrem zdůraznila, že vstřícná a 

přátelská atmosféra není umělou iluzí vytvořenou prostřednictvím dovedně sestříhaných a 

poskládaných záběrů do závěrečného videa z konference
6
, ale troufám si tvrdit, že zejména blízkost, 

senzitivní interakce a pocit jistoty nejen v neformálních okamžicích, ale i při prezentacích a 

následných diskusích, byly pro toto setkání skutečně charakteristické.  A navíc – budeme to mít 

z České republiky mnohem blíž! Už teď se těším na setkání v Londýně v roce 2017. 

 

 

 

(Autory následujících fotografií jsou Lenka Lacinová, Tomo Umemura a Gabriella Steele). 

 

                                                           
6
 https://www.youtube.com/watch?v=cDyQRu2tFQU&mc_cid=cd84061e1d&mc_eid=ca81ef58c5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1UMHUPPQ96c
https://www.youtube.com/watch?v=cDyQRu2tFQU&mc_cid=cd84061e1d&mc_eid=ca81ef58c5
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Autorka zprávy a její poster Tomo Umemura jako zástupce ČR 

 

 

Předseda IAC 2015 Howard Steele 

 

 

 Budoucí předseda IAC 2017 Pasco Fearon 
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Pehr Granqvist – sympozium o dezorganizované citové vazbě  

 

 

Howard Steele a Marinus H. van IJzendoorn 
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