
ČÁSTI 

Úkol 

1 Úhel pohledu 

Některé rysy současného přístupu 
Teorie motivace 
Poznámka o pojmu zpětné vazby . 

2 Pozorování, jež je třeba vysvětlit. 

ČÁST II 

Instinktivní chování 

3 Instinktivní chování: alternativní model 

Úvod 
Některé zásady řídicích systémů 
Řídicí systémy a instinktivní chování 
Adaptace: systém a prostředí 
Poznámka k literatuře 

4 Prostředí evoluční adaptovanosti člověka 

5 Behaviorální systémy zprostředkující instinktivní chování 

Typy behaviorálních systémů 
Koordinace behaviorálních systémů 
Vyšší procesy integrace a řízení 

6 Kauzalita instinktivního chování 

Aktivace a terminace behaviorálních systémů 
Nekompatibilní behaviorální systémy: výsledky simultánní aktivace— 
Senzorický vstup a jeho transformace 

7 Vyhodnocování a výběr: pocity a emoce 

Úvod 
Filozofické problémy 



Procesy, které jsou pociťovány 
Jsou pocity nebo emoce kauzálním faktorem pro chování? , 
Komunikační role pocitů a emocí 

8 Funkce instinktivního chování 

Funkce behaviorálních systémů a další důsledky jejich činnosti , 
Terminologické problémy 

9 Změny v chování během životního cyklu 

10 Ontogeneze instinktivního chování 

Změny nastávající během ontogeneze behaviorálních systémů 
Omezení rozsahu efektivních podnětů 
Zdokonalování primitivních behaviorálních systémů a jejich náhrada 
důmyslnějšími systémy 
Integrace behaviorálních systémů do funkčních celků 
Citlivá období vývoje 
Imprinting 
Srovnání staré a nové teorie instinktivního chování 

ČÁST III 

Vazebné chování 

11 Pouto dítěte k matce: vazebné chování 

Alternativní teorie 
Vazebné chování a jeho místo v přírodě 
Vazebné chování u subhumánních primátů 
Vazebné chování u člověka 

12 Podstata a funkce vazebného chování 

Teorie sekundárního pudu: její původ a současné postavení 
Otázka imprintingu 
Funkce vazebného chování 
Terminologická poznámka: „závislost" , 
Citová vazba a další systémy sociálního chování 

13 Vazebné chování podle teorie řídicích systémů 

Úvod 
Úloha dítěte a úloha matky v interakci matka-dítě , 
Formy a organizace chování, které zajišťuje citovou vazbu 
Chování typické pro dvouleté děti v různých situacích , 
Aktivace a terminace systémů zprostředkujících vazebné chování, 



ČÁST IV 

Ontogeneze citové vazby u člověka 

14 Počátky vazebného chování 

Fáze ve vývoji citové vazby 
Behaviorální výbava lidského novorozence 
První reakce na lidi 
Dědičnost a prostředí 

15 Zaostřeno na postavu 

Úvod 
Vzorce diferencovaně zaměřeného chování 
Postavy, k nimž je zaměřeno vazebné chování 
Procesy vedoucí k výběru postav 
Citlivá období a strach z neznámých lidí 
Spitzova pozice: kritika 

16 Vzorce citové vazby a působící vlivy 

Problémy k řešení 
Kritéria pro popis vzorců citové vazby 
Některé vzorce citové vazby pozorované v době prvních narozenin 
Podmínky prvního roku, které přispívají k variabilitě 
Trvalost a stabilita vzorců chování. 

17 Vývoj organizace vazebného chování 

ČÁST v 

Staré rozpory a nové poznatky 

18 Stabilita a změna ve vzorcích citové vazby 

Další vývoj dětí hodnocených jako jistě nebo úzkostně připoutané. 
Organizace citové vazby: od lability ke stabilitě 
Vývoj koncepčního zaujetí perspektivy 

19 Námitky, nedorozumění a objasnění 

Citová vazba jakožto organizující koncept 
Citová vazba - mateřská péče: jeden typ sociálního pouta 


