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Ú
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Úvod

Ve společnosti dlouhodobě narůstá počet rodin, které procházejí z různých důvodů a v různých fázích náročným
obdobím rozpadu. Dopady na děti i dospělé se mohou lišit, často jsou však traumatizující.

Nemusí se ale vždy jednat o traumatizující proces. Naopak, řada párů zvládla svůj vztah/manželství ukončit
bez vzájemného trápení, trýznění, ubližování, a jsou šťastnější každý někde jinde a s někým jiným. Děti byly
ušetřeny dlouholetých sporů mezi rodiči a mohou si do svého budoucího života odnést zkušenost a obraz toho,
jak konstruktivně řešit obtížné životní situace.

Stále více dětí ve školní třídě pochází z rodin, ve kterých spolu rodiče nežijí, nebo žijí, ale už ne jako manželé/
partneři, ale učí se pro své děti fungovat samostatně – jako máma a táta.

Začátky nejsou jednoduché pro děti ani pro rodiče, kteří sami mnohdy neví, jak se svými emocemi pracovat.
Častá otázka rodičů je: „Co mám udělat, aby se rozvod/rozchod nedotknul mých dětí?“ Jednoduchý návod
neexistuje, protože když se něco děje v životě každého z nás, je to doprovázeno řadou pocitů a hlubších emocí.
Důležité je, aby se rodiče k sobě i nadále chovali slušně nebo se znovu naučili respektovat se navzájem, mít pro
druhého porozumění, trpělivost a snahu zvládnout situaci nikoli jen s ohledem na sebe, ale právě s ohledem
na své děti. Rozvod/rozchod není konec světa, ale je to konec partnerství/manželství a začátek nové cesty, která
už není společná ve smyslu partnerství, ale společná ve smyslu rodičovství.

Rozpad rodiny se dětí dotkne vždy! S ohledem na svůj věk, charakter nebo emoční vyzrálost bude tuto životní
situaci každý prožívat a zvládat jiným způsobem. Pro zvládnutí náročné situace potřebují děti právě své rodiče,
se kterými budou procesem změny procházet.
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Není se čemu divit, když jsou někteří rodiče v prvních chvílích spíše impulzivní, emotivní, destruktivní.
Racionální„selský rozum“ je v těchto chvílích prostě vypnutý, jelikož mozek je ovládán emocemi. Lidský mozek je
pro náročné situace naprogramován na obranou reakci útěk/únik. Rozvod/rozchod s sebou nese celou řadu
emocí a v prvních fázích převládají spíše ty negativní, které jsou v tomto období zcela legitimní, avšak vysilující.
Negativní emoce typu výčitky, obviňování, msta, zlost, agrese, je třeba po určitém čase ponechat stranou a přejít
do dalších fází, které vedou ke smíření, uznání podílu na rozpadu partnerství, nalezení vnitřní síly, zotavení
se a pokračování v životě dál. (Thomas, 2020)

Paleta pomoci a odborných služeb pro rodiče je pestrá a nabízí celou řadu druhů od sociálního poradenství,
family coachingu, terapie, konzultací s psychologem, mediací, až po svépomocné podpůrné skupiny, kurzy,
webináře apod. Do jaké míry mají rodiče chuť či potřebu tyto nabídky využívat a sdílet tak s někým cizím svoje
osobní trápení, bolesti a obavy, záleží na každém člověku a jeho potřebě a zájmu.

Co je možné nabídnout dětem? Jak jim usnadnit náročné období? V České republice se v posledních letech
pozvolna rozšiřuje nabídka pomoci pro děti ve věkovém rozmezí 6–18 let. Pomoc není omezena už jen na setkání
s psychologem (tedy jeden na jednoho), ale rozšířila se právě o vrstevnické podporující skupiny nebo možnost
setkání s mladým člověkem, který si rozpadem rodiny prošel a dokáže si hlouběji představit, co dítě prožívá.
Pomáhá tak dětem i rodičům jejich situaci lépe zvládat a porozumět tomu, co se kolem nich děje.

Dosavadní zkušenosti s rodinou v rozpadu, která stojí před životní změnou nebo se v ní právě ocitá, popřípadě
si jí prošla před několika lety, dovedly tým zkušených odborníků ke sdílení jejich zkušeností a technik v této
metodice. Výchozím bodem pro tuto knihu bylo hledání a sbírání informací od dospělých lidí, kteří v dětství zažili
rozpad rodiny, a to dotazníkovým šetřením a setkáním v rámci tzv. ohniskové skupiny.

Setkání s lidmi, které spojila v diskuzi společná zkušenost, a to rozpad rodiny, nám umožnilo proniknout
retrospektivně do dob dětství, a zjistit, jaké byly obavy, emoce a potřeby dětí. Zjistili jsme tak spoustu přínosných
informací, které jsme si nechtěli nechat pro sebe. Zjištění bylo pro naši práci přínosné a chceme se o něj s vámi
podělit v této publikaci. Jsme přesvědčeni, že vám tímto můžeme (a to nejen ve vašem profesním životě)
pootevřít dveře, které nabízejí hlubší vhled do dětské duše a myšlení.

Naším cílem byla snaha pomoci sociálním pracovníkům proniknout hlouběji do světa prožívání, představ,
přání a potřeb dětí, kterým se rodiče rozešli nebo rozvedli. Tato knížka by mohla být vaším malým pomocníkem,
který budete mít po ruce, a ve kterémmůžete hledat poznatky či inspiraci.

Tým lidí, který se podílel na tétometodice, čerpá z mnohaleté zkušenosti při práci s dětmi a vychází ze sociální
práce, psychologie i koučinku. S dětmi se potkáváme nejen na individuálních setkáních, ale i v rámci skupinových
aktivit. Umění být„tady a teď“ pro dítě/děti, umět naslouchat, podpořit, být trpělivý – to jsou dovednosti, o které
je potřeba se starat, rozvíjet je. To, jak s dětmi mluvit a být tady pro ně, je celoživotní profesní cesta, na které je
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potřeba se stále učit, rozvíjet a inovovat svémetody práce. Děti velmi ocení, když potkají někoho, kdo tady pro ně
je, rozumí jim a umí s nimi mluvit. Mít možnost se někomu svěřit je jedna z důležitých potřeb dětí.

V této knize naleznete praktické návody, jak sebe a pracovní prostředí připravit na rozhovor s dítětem.
Dostanete se pod pokličku vývojové psychologie, kterou je důležité při práci s dětmi znát a umět používat. Může
nám pomoci např. při volbě vhodné aktivity, techniky, způsobu vedení rozhovoru apod. Otevřeme vám dveře
do světa koučinku u dětí a nabídneme techniky, které můžete využívat. Podíváme se také na samotnou strukturu
rozhovoru – jaké komunikační techniky se osvědčují v praxi a co může pomoci vytvořit bezpečné prostředí pro
sdílení. Určitě nejde o vyčerpávající pojetí metod vedení rozhovoru s dítětem, ale spíše o poskytnutí určitého
rámce a ochutnávky toho, nad čím se vyplácí při práci s dětmi přemýšlet. Jak si lépe představit, co se dětem honí
hlavou, když se jim rodiče rozvádí/rozchází, co by potřebovaly v danou chvíli od druhých i od sebe.

Sociální pracovník, ale i další odborníci, např. psycholog, kouč, učitel, speciální pedagog pracující s touto
cílovou skupinou, se mohou stát díky svým dovednostem, zkušenostem a schopnostem průvodcem pro rodinu,
která hledá a neví, jak dál. Sociální pracovník, který nabízí nehodnotící, bezpečný, profesionální přístup, může být
pro rodinu velmi důležitým kotvícím prvkem, který napomáhá v procesu rozcházení.
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1. „Co jsem potřeboval a nedostal jsem“
– výsledky našeho šetření

Při tvorbě této metodiky jsme přemýšleli, jak publikaci pojmout a z čeho vycházet. Abychom podpořili naše
poznatky a zkušenosti z práce s klienty, dětmi a našimi peery1 také o další pohledy, rozhodli jsme se zeptat těch,
kteří zkušenost s rozpadem rodiny prožili v dětství, a dnes už ji nahlíží s reflexí dospělého člověka, často zároveň
rodiče. Naše šetření proběhlo ve dvou vlnách. Nejprve jsme uskutečnili výzkum dotazníkový, který jsme šířili
převážně prostřednictvím sociálních sítí. Výstupy z dotazníku jsme pak doplnili o poznatky sdílené s účastníky
v rámci 2 ohniskových skupin.

Celý projekt vznikl pod organizací Jak Dál?, spolku financovaného z veřejných zdrojů, od soukromých dárců
a z vlastní činnosti. Organizace byla založena v roce 2017 Terezou Vránovou, její historie je však delší a je spojena
s projektem Dětský průvodce světem rozvodu založeným v roce 2011. Ten byl určen pro skupinovou práci
s dětmi, které v rámci své rodiny zažily rozvod/rozchod rodičů.

Jak Dál? bylo založeno za účelem posilování zdravých vztahů v rodinách s dětmi, podpory rodičovství,
partnerství/manželství a rodin ohrožených. V praxi tedy pomáhá při provázení rodin s dětmi, kde dojde/dochází/
došlo k rozpadu rodiny vlivem rozvodu/rozchodu rodičů a při řešení náročných životních událostí, které mají
dopad na biopsychosociální fungování člověka ve společnosti např. přijetí nového člena rodiny, výchova a péče
o dítě/děti, rozpad rodiny, krize mezi partnery/manželi, duševní onemocnění některého ze členů domácnosti,
podpora pečujících osob apod. Jeden z dalších cílů je působení v oblasti vzdělávání, provázení a mentoringu
odborníků především v pomáhajících profesích.
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1 peer = člověk s osobní zkušeností s problémem, např. poruchou příjmu potravy, duševním onemocněním, rozpadem
rodiny apod.



Našeho onlinemapování se celkem zúčastnilo 134 účastníků, z čehož byla většina žen. V rámci ohniskových
skupin do debaty přispělo 16 účastníků.

Pohlaví účastníků výzkumu

26

107

1

Muž

Žena

Nechci uvést

19,4 %

79,9 %

0,7 %
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Do průzkumu jsme zapojili lidi starší 18 let. Zde je vidět jejich věkové rozmezí. Přes 90 účastníků bylo ve věku
mezi 26 a 40 lety..

Kolik je Vám let?

Důvodů, proč jsme zvolili již dospělé účastníky, bylo více:

� Tento projekt nese název „Co jsem potřeboval a nedostal jsem“, a tudíž se od počátku orientuje
na retrospektivní sběr dat.

� S dětmi „v probíhajícím rozvodu/rozchodu“ pracujeme na denní bázi a chtěli jsme oslovit „již
vyrostlé děti.“

� Dotazováním již dospělých účastníků jsme vyřešili etickou otázku souhlasu rodičů s účastí
ve výzkumu u osob mladších 18 let.

� Rodiče a děti často řeší aktuální situaci. Bylo pro nás důležité podívat se na problém z většího
odstupu, abychom mohli podpořit rodiče v tom, že teď je to náročné, ale děti, co si rozvodem/
rozchodem prošly, pojmenovávají tyto aspekty, že rozvodem/rozchodem život nekončí, ale
uzavírá se jedna životní etapa a začíná další. Tedy že rozvod/rozchod rodičů se dá zvládnout.
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18–25 let 26–30 let 31–35 let 36–40 let 41–45 let 46–50 let
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Pojďme se podívat na to, co jsem zjistili:

Kolik Vám bylo let, když se rodiče rozvedli / rozešli?

Ptali jsme se účastníků, kolik jim bylo let, když se jejich rodiče rozvedli/rozešli (viz. následující graf ). K tomuto
není co dodat. Nedá se říci, že čím dříve k rozvodu/rozchodu došlo, tím byly důsledky pro děti vážnější.

Jak dlouho ve Vaší rodině panovala náročná fáze, kterou jste prožívali?

Účastníků jsme se také ptali, jak dlouho vnímali, že trvala „nejhorší situace“. Na to, o jaké „nejhorší situace“
se ptáme v jiné otázce. Přijde nám důležité se podívat na to, jak dlouho probíhá „tato náročná situace“, protože
zdali se jedná o 1 rok (24 účastníků), 3 roky (16 účastníků) či 10 let (7 účastníků).

Každá rodina bude touto náročnou změnou bude procházet různě dlouho. Pro nás jako pro pracovníky
provázející děti i rodiče touto náročnou situací je důležité si uvědomit, že tuto dlouhodobou situaci nevyřeší
jednorázová konzultace, ale je důležité pracovat kontinuálně.
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Od jakého momentu jste vnímali, že rodiče„půjdou od sebe“?

Zajímalo nás, od jakého momentu naši respondenti vnímali, že se jejich rodiče rozejdou. Způsob, jak se tuto
informaci děti dozvědí, má zásadní vliv na to, jak tuto situaci vstřebají.
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let

7
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8
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9
let

10
let

11–15
let

16–20
let

20 let
a více

Oznámením od rodiče, či od obou rodičů 27 Povinné prázdniny u otce/návštěvy u táty 2

Přestěhování se s jedním rodičem 26 Jsem prostředník mezi rodiči 2

Nevím/nepamatuji si/nikdy 22 Finanční dluhy 1

„Věk, který si pamatuji“ 19 Bylo to tak od útlého dětství 1

Jeden rodič se odstěhoval ze společné
domácnosti 18 Zjistlil-a jsem to ve škole 1

Hádky mezi rodiči 15 Jeden rodič se choval nevhodně
k druhému 1

Jeden z rodičů je nevěrný 12 Balím si věci s jedním rodičem 1

Slyšel-a jsem rozhovor rodičů o rozchodu 3 Rodič doma není 1

Rodič spí v jiném pokoji 3 Odešla jsem k vlastnímu otci 1
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Které situace a momenty pro vás byly v„náročné fázi“ těžké?

Ptali jsme se účastníků, které situace a momenty pro ně byly náročné. Na tuto otázku odpovídali volně, stejné
odpovědi jsme poté sepsali do níže vyjmenovaného seznamu.

Každá změna je náročná. Nejčastější těžkostí byla ztráta bydlení, což se nabízí. Druhou nejčastější těžkostí bylo
sžívání se s novým partnerem. Do třetice zůstává špatný psychický stav rodiče.

Ptali jsme se účastníků, které situace a momenty pro ně byly náročné. Na tuto otázku odpovídali volně, stejné
odpovědi jsme poté sepsali do níže vyjmenovaného seznamu.

Každá změna je náročná. Nejčastější těžkostí byla ztráta bydlení, což se nabízí. Druhou nejčastější těžkostí bylo
sžívání se s novým partnerem. Do třetice zůstává špatný psychický stav rodiče.

Ztráta bydlení 33 Ztráta bezpečí 5

Nový partner 27 Ztráta důvěry 4

Špatný psychický stav rodiče 20 Vybrat si 3

Ztráta financí 18 Nový sourozenec 3

Ztráta rodiče 17 Střídavá péče 2

Nejistota 16 Omezený kontakt s prarodičem 2

Omezený kontakt s druhým rodičem 13 Rodiče nejsou jednotní 2

Povinnost navštěvovat druhého rodiče 10 Majetkové vyrovnání 1

Být prostředník 10 Rozvod 1

Napětí 9 Nemám zázemí 1

Hádky 9 Musím se daleko stěhovat 1

Nepochopení situace 5 Hledám rovnováhu mezi rodiči 1

Ztráta kamarádů 5 Trpím pocitem viny, že chci být
i s 2. rodičem 1

Osamění 5
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Co vám s odstupem času rozvod/rozchod rodičů přinesl dobrého?

Rozvod a rozchod je vnímaný jako zatěžující proces. Často slyšíme od dětí, že to přineslo ale i mnohé pozitivní
důsledky. I na ty jsme se zeptali a zde s vámi sdílíme naše výsledky.

Kdo nebo co vám pomohlo se se situací vyrovnat?

Účastníci pojmenovávali různé zdroje, které jim pomohly se se situací vyrovnat (vzdělání, víra, prarodiče atd.).
Zde přikládáme tabulku nejčastějších odpovědí.

Z odborného hlediska nám přijde líto, že odbornou pomoc vnímá jako užitečnou zhruba 10 % dotázaných.
Věříme, že pokud bychom udělali stejný výzkum za 10 let, toto procento a poměr odborníků bude vyšší.
Rozchodová a rozvodová péče se v minulosti zaměřovala primárně na dospělé, jelikož oni jsou ti, kdo budou
o další situaci rozhodovat. Děti se zapojují do procesu změny v rodině až v posledních letech.

Zároveň je důležité si všimnout, že se nejčastějšími oporami byli prarodiče a rodiče, nebo„někdo“ – kamarádi
atd. Děti potřebují sdílet a když není po ruce kompetentní odborník, tak to budou sdílet s někým, kdo je pro ně
bezpečný a s kýmmají vztah.

Konec hádek 33 Nepřineslo to nic 8

Rodiče jsou více šťastní 25 Uvědomění, že život tím nekončí, jde
se dál 7

Nová zkušenost 17 Jsem více samostatný/á a odolný/á 7

Nová fungující rodina 11 Nový sourozenec 5

Prohloubili jsme vztahy v rodině 13 Rychleji jsem dospěl/a 4

Byl to nový začátek 9 Jsem v častějším kontaktu s druhým
rodičem 3

Našli jsme nové bydlení 8 Máme větší sourozenecké pouto 2

Přišlo vysvobození, úleva, klid 8 Profesně mě to nasměrovalo 3

Dobrý vztah s novým partnerem 6 Získal jsemmateriální kompenzace 1
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Co byste doporučili dětem, které tuto náročnou fázi prožívají?

Zde představujeme odpovědi účastníků na otázku, co by chtěli doporučit dětem. Třetina dotázaných
doporučovala, aby se děti svěřily a aby to nedržely v sobě. Druhým doporučením v pořadí bylo, aby se děti
informovaly a nebály se ptát na to, co je jim nejasné – a to jak rodičů, tak i jiných lidí. Informace dětemdávají pocit
bezpečí a klidu.

Prarodiče 29 Volnočasové aktivity 11

Rodiče 20 Sourozenci, bratranci a sestřenice ap. 11

Nikdo a nic 20 Já sám/a 8

Promluvit si s někým jiným
(nespecifikováno) 16 Partner 8

Kamarádi 13 Čas 9

Odborník (učitel, psycholog, OSPOD,…) 13 Sdílení zkušeností s druhými lidmi 8

Svěřte se někomu třetímu. 40 Udržte si svoje zájmy. 7

Nechte si vysvětlit situaci a nebojte
se zeptat. 30 Snažte se neposlouchat pomluvy rodičů. 6

Hledejte na tom i to pozitivní. 16 Buďte s tím, s kým je vám dobře. 6

Vydržte to, bude to lepší. 13 Myslete na to, že to není to vaše vina. 5

Přijměte rozhodnutí rodičů. 10 Jiné… 4
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Co byste doporučili rodičům, kteří tuto náročnou fází prožívají?

Zde můžeme možná ještě lépe vidět, co všechno by účastníci od rodičů potřebovali. Výčet necháváme téměř
kompletní.

Pro mě jako pro pracovníka mohou být tato doporučení užitečná při práci s rodiči – názory účastníků, kteří si
rozvodem/rozchodem v dětství prošli, mohou podpořit rodiče v tom, aby se nad jednotlivými body zamysleli.

Mluvte s dítětem o tom, co se děje. Dejte dítěti možnost volby, ale nenuťte ho si
vybírat mezi vámi.

Nedělejte z dítěte prostředníka. Milujte své dítě.

Obraťte se na odborníky. Odpusťte si, prosím.

Podporujte děti, buďte tady pro ně a naslouchejte
jim. Myslete na to, že dítě vše slyší a vnímá.

Rozejděte se slušně. Buďte stále rodiči.

Nehádejte se před dětmi. Umožněte dítěti kontakt s druhým rodičem.

Neovlivňujte dítě. Hledejte společná řešení.

Berte to jako výzvu„nový začátek – nová
zkušenost“. Nedělejte, že se nic neděje. Děti to vnímají.

Komunikujte s druhým rodičem. Mějte s dětmi trpělivost.

Dejte dítěti možnost svěřit se někomu jinému. Zachovejte si důstojnost a respekt.

Berte ohled na děti. Buďte k dítěti empatičtí.

Nepomlouvejte druhého rodiče. Uvědomte si, co jste udělali špatně, a napravte to.

Myslete na to, že dítě miluje oba rodiče. Dejte tomu čas.

Neprodlužujte fázi rozchodu.
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Co byste doporučili lidem, kteří pracují s rodiči a dětmi v této náročné fázi?

To, co by nám klienti doporučili, je to, co od nás potřebují – trpělivost, empatii, prostor. Jako hlavní léčebný
činitel se v terapii dlouhodobě ukazuje čas, a toto jsou ingredience, díky kterým k němu můžeme dojít. Někdy je
času více, jindy méně, ale i když ho je méně, pokusme se ho jim poskytnout.

Mějte trpělivost. 19 Snažte se v obtížných situacích hledat
pozitiva. My je nevidíme. 5

Buďte empatičtí. 18 Edukujte rodiče o jejich možnostech. 4

Nevím. 14 Pomozte rodičům s komunikací. 4

Podpořte děti. 13 Mějte supervizi. 3

Mějte nadhled nad situací. 11 Buďte průvodci pro rodinu, když to
potřebuje. 3

Mějte čas pro klienty. 11 Vzdělávejte se. 2

Umějte vyslechnout a naslouchat. 9 Mějte zkušenosti. 2

Naslouchejte dětem. 7 Nedávejte nevyžádané rady. 2

Nesuďte a nehodnoťte rodiče. 6 Dejte rodičům i dětem prostor pro
výdech. 2

Buďte nestranní. 6 Spolupracujte vzájemně. 1
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Poznámky
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2. A žili spolu šťastně až do smrti?
– rodina a rozcházení

2.1. Rodina – základ státu?
V této kapitole se dozvíte:

? jak se pojetí rodiny a jejích funkcí vyvíjelo v čase
? jak důležité je přemýšlet nad současným vnímáním role a funkcí rodiny

Otázky k zamyšlení

K Co pro mě znamená pojem rodina? Bez čeho podle mě nemůže fungovat?
K Jak se můj pohled na význam a podstatu rodiny vyvíjel? Co mě v tom nejvíce ovlivňovalo?
K Jaký vliv má můj současný pohled na mou práci?

Rodina je stále vnímaná jako nejzákladnější jednotka společnosti, která má své místo ve společenském dění.
Tomu se neustále přizpůsobuje, plní své úlohy a funkce. Slouží jako místo, kde můžeme uspokojovat psychické
potřeby jako rodiče i jako děti. Uspokojování potřeb nám přináší pocit vzájemné spokojenosti, odpočinku
a radosti. V rodině si vytváříme stálé a hluboké citové vazby, které naplňují základní lidskou psychickou potřebu
životní jistoty, jak pro rodiče, tak pro dítě. Tato základní potřeba životní jistoty nás provází celým životem. K učení
a vzdělávání v rodině nepotřebujeme žádné učebnice, učíme se nápodobou, společnými činnostmi, společným
plánováním apod. Rodinu tedy můžeme chápat jako určitý systém. Charakteristika rodiny se však v každé době
a společnosti proměňuje. V současnosti by bylo příhodnější mluvit o rodině jako o rodinném soužití lidí.
Základem soužití lidí je jejich vzájemná citová vazba. Tu popisují Oldřich Matoušek a Hana Palzarová: „Tato stále
bedlivě sledovaná a prověřovaná vazba – v níž má významnou úlohu sexualita antikoncepčními technikami
osvobozená od své reprodukční funkce – je sice podporována ustálenými způsoby komunikace a ritualizovanými
událostmi, nicméně nedokáže odolat negativní emocionální bilanci jednoho z partnerů. Sňatek, a to ani církevní
sňatek, nepředstavuje dostatečnou garanci trvalosti soužití.“ (Matoušek, Palzarová, 2010)

Narození dítěte je pro mnohé rodiče jedna z nejdůležitějších událostí v životě. Unikátní vztah rodiče a dítěte
má celoživotní charakter a nemá na něj vliv ani zletilost dítěte nebo jeho odstěhování. Můžeme říci, že náplní
rodičovství dnes je socializace dítěte. Pokud se podíváme do historie, můžeme vidět proměnu přístupu
společnosti k mateřství či rodičovství. V 70. letech 20. století na ženy nebyly kladeny příliš vysoké nároky
v zaměstnání. Ženy rodily v nízkém věku, kolem 20 let. Věk matek se poté postupně začal prodlužovat. Dnes
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se první dítě rodí ženě kolem 30. roku. Nároky na ženy v zaměstnání značně stouply. Po roce 1989 se objevil velký
příval materiálních statků, který stále vzrůstá. Rodiče pro svou časovou pracovní vytíženost kompenzují dětem
svou nepřítomnost formou hmotných statků.

Obrat použitý v názvu kapitoly se začal používat v 16. století a je spojován se začátky nového literárního
žánru – pohádky. Sousloví či přání „žili spolu šťastně až do smrti“ se dnes již často naplnit nemůže.
Důvodů je k tomu více:

� Proměnila se role ženy i muže.
� Proměnilo se vnímání rodiny a její funkce.
� Lidé se dožívají výrazně delšího věku, než tomu bylo v minulosti. Nyní se můžeme bavit spíše

o sériové monogamii, tzn. že za život vystřídáme více dlouhodobých „životních“ partnerů
a s každým můžeme strávit i 20 let života.

� Chceme se jako lidé učit, chceme růst, chceme být šťastní. Tyto aspekty v minulosti nebyly ceněny
tak jako dnes. Moderní člověk se chce vyvíjet. Nechce mít stejnou práci celý život. Často potká
stejný osud také jeho vztahy. Když se zamiloval mezi 20. a 30. rokem, měl nějaké hodnoty. Ty
se časem změnily. Možná se jeho životní partner změnil s ním a stále se skvěle doplňují a mohou
spolu i nadále růst. Někdy se ale naše cesty s partnerem rozejdou a pak stojíme před rozhodnutím,
zdali zůstat v ne zcela funkčním vztahu.

Historická funkce rodiny prochází obrovským vývojem. Dříve se akcentovala zejména její ekonomická
a společenská funkce. Mnohem jasnější byly role a zodpovědnosti v rodině. V současné době máme svobodu
nastavit si taková pravidla, jaká nám vyhovují. V mnoha státech je možné, aby do manželství mohli vstoupit také
dva lidé stejného pohlaví. Na druhé straně spektra jsou stále státy, ve kterýchmohou jít lidé za homosexuální styk
do vězení, nebo jsou dokonce odsouzeni k smrti. Tomuto tématu se ale více věnovat nechceme.

Naše prababičky si nemohly dovolit odejít od manžela, ačkoliv je bil, bylo totiž společensky nemyslitelné
„rozbít rodinu“. Nyní nejen toto tabu odpadá. V naší kultuře mámemožnost změny a svobody. Pojďme to v rámci
naší práce přijmout a podpořit rodiče a děti v tom, aby změna byla pro všechny co nejsnadnější.

Při zpracování této kapitoly jsme použili tyto zdroje:

NEŠPOROVÁ, Olga. Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k historickému kontextu. Lidé města: Urban
People [online]. 2012, roč. 14, č. 3, s. 457–486 [cit. 2013-12-19]. DOI: 1212-8112.
Dostupné z: http://lidemesta.cz/assets/files/LM-pdf/Nesporova.pdf
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MASÁKOVÁ, Václava. Psychologický pohled na vývoj rodiny a potřeby dětí. In: BOKOVÁ, Ludmila. Rodiče, děti a jejich
problémy: sborník studií. 1. vyd. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2011, s. 25–33.
Dostupné z: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1378730213.pdf

MATOUŠEK, Oldřich a Hana PALZAROVÁ. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Vyd. 1.
Praha: Portál, 2010.

2.2. Rozcházení
V této kapitole se dozvíte:

? jaké jsou dopady rozchodu/rozvodu na členy rodiny a kolika lidí se to týká
? jakou roli ve vnímání rozchodu/rozvodu hraje lidský mozek
? jak vnímat rozchod/rozvod jako příležitost uzdravit zranění, vyzrát a osobnostně vyrůst

Otázky k zamyšlení:

K Co v kontextu rozcházení vnímám jako nejdůležitější?
K Jaké pocity ve mně téma vyvolává?
K Jak mohou moje pocity ovlivňovat mou práci?

Rozvod rodičů je zásadní událostí v životě mnoha dětí. Pro všechny zúčastněné je tato situace velice psychicky
náročná. Avšak společností je rozvod stále více vnímán jako „normální věc“. Pro rodiče a děti ale nikoli, je to
narušení jejich každodenního života, který bude od této chvíle jiný. Rodiče jsou ponořeni do svých pocitů a řeší
„praktické záležitosti“ a děti mohou zůstat v pozadí. V případě, že se rodiče rozhodnou ukončit svůj vztah,
pokládají si otázku:„A co děti?“

V dnešní době stále přetrvává trend, že se každé druhé manželství rozvádí. Sňatek uzavírá stále méně lidí.
Důvody mohou být různé, může to být malá míra odpovědnosti rodičů, touha po svobodě, ekonomická
výhodnost pro rodiče v rámci dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, obava ze závazků, které plynou
z uzavření manželství apod.

Rozvod je považován za druhou nejnáročnější událost v životě člověka, jeho dopad může být srovnatelný
s úmrtím blízké osoby. Rozhodnutí o rozvodu může být zbrklé. Ženy jsou citlivější k možným příznakům rozvodu
nežmuži. Dle Nováka a Průchové by se zodpovědný člověkměl před svým rozhodnutím o rozvodu sám sebe ptát

http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1378730213.pdf


a zároveň si odpovědět na následující otázky: „Jak to asi bude s dětmi? Kde a za kolik budu bydlet? Dokážu
se uživit? Co mohu získat a co naopak ztratit?“

Rozchod nebo rozvod je v dnešní době velmi častou stresující životní událostí, kterou zažívají dospělí i děti. Pro
každého, kdo si rozchodem/rozvodemprochází, nastává období plné emocí a změn, se kterými semusí postupně
vyrovnat. Pokud se tato událost týká i dětí, o to náročnější může celý proces být. Děti spolu s rodiči čeká spousta
změn, kterým musí čelit a postupně je zvládnout. Jakým způsobem se celá situace zvládne, záleží do velké míry
na rodičích.

Nezletilých dětí, které jsou této situaci vystaveny, je v každém roce vysoký počet. Z dostupných dat Českého
statistického úřadu od roku 2010 do roku 2019 výrazně převažují rozvody s nezletilými dětmi oproti rozvodům
bez nezletilých dětí (viz. graf ). Nejsou zde však zahrnuty všechny děti – data nepočítají s dětmi z nesezdaných
svazků, kdy rodiče nemuseli svoji situaci řešit u soudu.

V detailních číslech došlo během 9 let k mírnému poklesu počtu rozvedených párů s nezletilými dětmi. V roce
2019 se jedná o 14236 nezletilých dětí v rozvodových kauzách oproti manželským párům bez nezletilých dětí
(9905 dětí) v rámci celé ČR. (Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/121768528/13006920a03.pdf/
b0901bf0-25ef-4d2f-a0bb-2055e3d5d9ab?version=1.1)

Rozvody podle počtu nezletilých dětí

13143 12282
11213 11947 11 557 11 090 10 270 10 559 10 120 9 905

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 201920182016

s nezletilými dětmi bez nezletilých dětí

17640
15831 15189 15921 15 207 14 993 14 726 15 196

14 193 14 236

21

2.
A

žilispolu
šťastně

až
do

sm
rti?

–
rodina

a
rozcházení

https://www.czso.cz/documents/10180/121768528/13006920a03.pdf/b0901bf0-25ef-4d2f-a0bb-2055e3d5d9ab?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/121768528/13006920a03.pdf/b0901bf0-25ef-4d2f-a0bb-2055e3d5d9ab?version=1.1


22

2.
A

ži
li

sp
ol

u
šť

as
tn

ě
až

do
sm

rt
i?

–
ro

di
na

a
ro

zc
há

ze
ní

Rozvod nebo rozchod je spojen s řadou emocí a změn, které každý člověk prožívá a zvládá jiným způsobem.
V tabulce životních událostí vyvolávající stresovou zátěž, kterou vytvořili američtí psychologové T. H. Homes a R.
H. Rahe, je na druhém místě hned po úmrtí. Pro některé tedy může rozchod/rozvod znamenat naprostý šok,
zoufalství, smutek. Avšak řadě dalších může přinést úlevu, klid, nadechnutí se a počátek nové životní etapy.

Peter Levine vytvořil metodu Somatic Experiencing®, při které terapeut pracuje s nahromaděnou energií,
kterou postupně vybíjí a podporuje zdravou seberegulaci klienta (dospělého či dítěte). V České republice je
možné přihlásit se do 3letého výcviku (viz www.somatic-experiencing.cz) nebo využít dílčí kurzy a vzdělávání
v tématu práce s traumatem. Trauma se zde vnímá jako reakce těla na neočekávanou, zaplavující situaci, kterou
náš fyzický systém nezvládl zpracovat.

Peter Levine pracuje s konceptem 3 mozků. Každá část mozku má svou specifickou funkci a svůj „jazyk“.
Stresové reakce novější části mozku nejsou přístupné a převládají vývojově starší, tzn. nejdříve nefunguje
racionální uvažování, poté se odpojujeme od emocí a nakonec nám zbyde pouze život udržující funkce.

Lidský mozek

(Zdroj: https://forbes.cz/jak-se-lide-rozhoduji-rozum-casto-prohrava/)

(Zdroj: http://psychologicketipy.cz/rozhodovani-mozek-omyly/)

Neokortex: RACIONÁLNO

Limbický systém: EMOCE

Plazí mozek: INSTINKTY

Limbický systém
EMOCE

Neokortex
ROZUM

Mozkový kmen
VITÁLNÍ FUNKCE

https://somatic-experiencing.cz/
https://forbes.cz/jak-se-lide-rozhoduji-rozum-casto-prohrava/
http://psychologicketipy.cz/rozhodovani-mozek-omyly/


Dále se v Somatic Experiencing® pracuje se stresovou reakcí fight, flight, freeze (útěk, útok, zamrznutí) a s jejich
pozůstatky (například vysoká aktivace je často podobná symptomům ADHD, zamrznutí může pokračovat
v depresivní, či úzkostné stavy).

(Zdroj: https://www.soniagallucci.com/en/the-freeze-response-to-stress/)

Právní pohled na rozvod

„Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze
očekávat jeho obnovení.“ (§ 755 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) také stanovuje, za jakých
podmínek bude manželství rozvedeno, zachovává stávající úpravu rozvodu. Soud musí vždy, pokud se narodí
dítě, upravit práva a povinnosti rodičů k dítěti pro dobu po rozvodu ještě před rozvodemmanželství.

Odborné definice a jejich pohled

Stewart a Brenato (2006) definují rozvod jako dlouhodobý a vyčerpávající proces, který může trvat řadu
měsíců nebo i několik let.

ÚTĚK ÚTOK ZAMRZNUTÍ

Stres
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Klimeš (2010) definuje rozchod jako proces, který se týká minimálně dvou lidí, ale může zasáhnout i další
členy rodiny. Pro lepší orientaci v tomto obtížném období se doporučuje znát základní obranné reakce, které jsou
charakteristické pro tento proces, např. stres a jeho fáze, fyziologické reakce, deprese, frustrace atd.

Heegaard (1991) vysvětluje definici rozvodu jako legální ukončení manželství. Rodiče se rozvedou, ale
nerozejdou se se svými dětmi. Rodiče mají své děti stále rádi a budou se o ně starat i přesto, že nebudou žít
společně.

Novodobý pohled na ukončení vztahu

Katherine Woodward Thomasová (2020) mluví o rozchodu/rozvodu jako o procesu vědomého rozchodu,
odpojování se od sebe. Nalezení lidského způsobu ukončení vztahumezi dvěma lidmi, kteří se nesnaží vzájemně
zničit, ublížit si, vymazat druhého ze svého života, ale mají zájem najít nový způsob, jak spolu fungovat,
s ohledem na své děti i sebe. Proces rozcházení má podle K. W. Thomasové 5 kroků, kterými si každý z partnerů
musí projít, aby byl připraven odpustit, přijmout a jít dál. Tyto kroky mohou partneři projít každý sám nebo
s pomocí průvodce.

1. krok: Nalezněte emoční svobodu
2. krok: Získejte zpět vnitřní sílu a svůj život
3. krok: Uzdravte své zlomené srdce
4. krok: Staňte se alchymistou lásky
5. krok: Vybudujte si šťastný život i poté, co pohádka skončila

Rodič, který se rozhodne jít cestou vědomého, lidského rozchodu, by k sobě měl být laskav a měl by si dát
dostatek prostoru na projití každého kroku/fáze. Měl by myslet na to, že každou fází si může každý projít podle
svého tempa, chuti, energie. Je důležité, aby na sebe rodič netlačil, nechtěl vše uspíšit, vyřešit a rychle
se z bolestné situace dostat. Lépe bude určitě, ale život se změní a bude jiný, nový pro všechny.

Každý krok/fáze je v knize Rozcházení popsána teoreticky, ale je také doplněna o praktické návody, techniky,
cvičení a úkoly pro každého. Doporučuje se, aby si první tři fáze procházel každý zvlášť s ohledem na své
individuální potřeby a bolesti. Další kroky je možné sdílet s partnerem nebo lze dále pokračovat samostatně.
Každý krok představuje úkol či cvičení, kterému se člověk má věnovat. Komu jsou blízké jógové techniky, práce
s dechem, zpřítomnění, tomu budou jednotlivá cvičení velmi blízká.

Následující přiblížení jednotlivých kroků/fází je pouze ochutnávkou. Pro hlubší proniknutí do tohoto procesu
doporučujeme pročtení samotné knihy. Tento konceptmůže být promnohé inspirativní a do bolestivého období
může přinést jistou dávku světla a naděje.



1. Nalezněte emoční svobodu

V první fázi se učíme pracovat s našimi pocity a emocemi, které jsou zakořeněny hluboko uvnitř nás. V tomto
období se snažíme pracovat se sebou samotným„tady a teď“. Vracíme se do přítomného stavu, ve kterém
využíváme náš dech, hledáme své místo uvnitř nás samých a otevíráme dveře do světa prožívání a hlubších
emocí. Práce s dechem, pojmenování toho, co cítíme a potřebujeme, nás učí o věcech mluvit, cítit, přemýšlet.
Seznamujeme se se světem negativních emocí, kterémají sílu, a při správném zacházení násmohou posunout
dál, místo abychom v nich zabředli napořád.

2. Získejte zpět vnitřní sílu a svůj život

Druhý krok představuje velkou dávku sebereflexe. Na rozpadu partnerství/manželství se podílí nějakým dílem
každý účastník a je těžké si přiznat svoji míru zodpovědnosti. V této kapitole se si každý sám hledá odpověď
na otázky: „Za co nesu svou míru zodpovědnosti?“ nebo„Co jsem mohl udělat jinak a neudělal?“. Tato fáze je
pro mnohé z nás velmi bolestivá, těžká, a můžeme se v ní cítit velmi zraněni a zničeni.

3. Uzdravte své zlomené srdce

Třetí kapitola se nás snaží zvednout ze dna a pomalu pozvednout vzhůru, což je pro nás a naše fungování
v budoucnu nesmírně důležité. Může nás naučit, co v příštím vztahu udělat jinak a lépe, a jak s tím vědomě
pracovat. Jak o sobě zase přemýšlet v pozitivním obraze, umět se ocenit, cítit se v bezpečí, milovaný,
respektovaný a silný. Naučíte se také rozpoznat vzorce chování, které jste v partnerství/manželství používali,
a posunout se skrze ně dále.

4. Staňte se alchymistou lásky

Čtvrtá kapitola nás učí nezapomenout na to hezké, zamilované, co bylo na počátku všeho. Pochopení toho, co
se kolem nás děje a proč, má úlevný a osvobozující náboj, který pomáhá nespadnout zase na dno. Umět
odpouštět, vidět pozitivně budoucí život a dokázat ocenit vše, co ve vztahu bylo, je jeden z úkolů, který na nás
v této kapitole čeká. Rozebrat dům na jednotlivé části a postavit nový, chce hodně velkou dávku síly, odvahy,
zkušeností a jistoty, kterou nový dům potřebuje.

5. Vybudujte si šťastný život i poté, co pohádka skončila

V posledním kroku budeme pracovat na tom, aby nová cesta, na kterou jste vstoupili, byla nejen pro vás, ale
i pro vaše děti i širší okolí přívětivá, stabilní, přehledná, milující. Dostaneme se do fáze, kdy jsme ukončili
minulý vztah a zůstal nám ten rodičovský, podporující pro děti.
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Při zpracování této kapitoly jsme použili tyto zdroje:

LEVINE, Peter A. Probouzení Tygra: Léčení traumatu: vrozená schopnost transformovat zdrcujcí zážitky. Maitrea,
2011.

LEVINE, Peter A a Maggie KLINE. Trauma očima dítěte: Probouzení obyčejného zázraku léčení. Maitrea, 2012.

THOMAS, KatherineWoodward a Eva Nevrlá. Rozcházení: Pět kroků k tomu, jak už nežít spolu, ale přesto šťastně. Jan
Melvil Publishing, 2020.

CLARKE-STEWART, Alison a Cornelia BRENTANO. Divorce: Causes and Consequences. Yale University Press, 2006.

KLIMEŠ, J. Partneři a rozchody. Portál, 2010.

HEEGAARD, Marge Eaton. When Mom and Dad Separate – Children Can Learn to Cope with Grief from Divo.
Woodland Press, 1991.

ČESKO. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – znění od 1. 1. 2021. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS
2010–2021 [cit. 14. 3. 2021].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20210101?porov=20200701#f4578843

2.3. Jak Dál? – výhody a nevýhody forem péče o děti
V této kapitole se dozvíte:

? jaké formy péče o děti jsou u nás upraveny zákonem
? jak je možné vnímat výhody a nevýhody jednotlivých forem péče
? jaké dopady mohou jednotlivé formy péče mít

Otázky k zamyšlení:

K Jak za sebe vnímám dopady jednotlivých forem péče?
K Jaké předsudky u sebe v tomto kontextu vnímám?

Pokud se rodiče, ať už jsou manželé, nebo ne, rozhodnou pro ukončení svého vztahu, budou muset řešit otázku,
kdo bude mít ve své výchově děti. Rodiče v době před a v době po rozvodu manželství uvádí, že jim jde hlavně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20210101?porov=20200701#f4578843


o dobro a zájem dítěte. V této fázi mají velkou možnost to dokázat. Manželé se mohou dohodnout na péči dítěte
po rozvodu manželství a tuto dohodu předložit soudu, který jim ji schválí, pokud je v souladu se zájmy dětí.
Takové rozhodnutí je pro všechny zúčastněné nejrychlejší, nejlevnější a nejméně poškozuje děti. Také nastává
opačná možnost, kdy se manželé na péči o děti nedohodnou, a musí projít soudním řízením, ve kterém soud
autoritativně rozhoduje. Takové soudní řízení zatěžuje všechny aktéry a je zdlouhavé a náročné pro dítě. Je také
otázkou, zda autoritativní rozhodnutí soudu rodiče vezmou za své a budou ho respektovat.

Pokud se podíváme do naší nedávné historie, zjistíme, že nebyla možná jiná forma péče o dítě, než výhradní
výchova jednoho z rodičů. Děti byly v převážné míře svěřovány do výchovy matce. Aktuálně se situace mění
a výchova dětí je stále více diskutovaným tématem.

V České republice máme čtyři formy péče o děti po rozchodu/rozvodu rodičů – výlučná péče jednoho
z rodičů, společná péče, střídavá péče a svěření do péče jiné osoby. Každý si pod danou formou péče
představí něco jiného amnohdy i mylného. V praxi se setkáváme s tím, že pokud je dítě svěřeno do péče jednoho
z rodičů, tak se nejen „nepečující“ rodič domnívá, že už na dítě nemá žádné právo, že už ho neuvidí, nebo jen
v omezeném rozsahu. Přitom rodiči, který nemá dítě svěřené do své péče, zůstává právo na styk s dítětem, během
kterého může realizovat své právo na výchovu a péči. Zároveň je mu v plné míře zachována rodičovská
odpovědnost (rozhodování o místě bydliště, o vzdělání dítěte, správa jeho jmění aj.). Je otázkou, zda jsou názvy
jednotlivých forem péče vhodně zvolené a jak jsou jednotlivé formy rodičům vysvětlovány. Mnohdymůže nastat
několikaletý spor o svěření do výlučné péče nebo střídavé péče, kdy podstatou je ve skutečnosti boj o pojem.
Proto klademe důraz na vysvětlování jednotlivých forem a nejdříve se ptáme, jak rodiče vychovávali děti, když žili
ještě jako partneři.

Výlučná péče matky/otce

Stále nejfrekventovanější formou porozvodové péče je svěření dětí do péče jednoho z rodičů. Styk dítěte
s rodičem, který nemá dítě ve výchově, může být na domluvě rodičů nebo stanoven soudem. Dle Matějčka
a Dytrycha je„optimální forma styku dítěte s rodičem jako volné pokračování rodinného vztahu.“ Manželství sice
skončilo, ale rodičovství nadále trvá a bude trvat. Procházková uvádí: „Není v kompetenci rodiče, který má dítě
svěřené do péče, aby druhému rodiči diktoval podmínky, s kým se dítě v době styku má nebo nemá vídat (např.
s novým partnerem). Po dobu stanoveného styku s dítětem je na rodiči, aby zvážil, co a kde budou s dítětem
dělat, a uvědomil si, že po celou dobu styku přebírá za dítě i právní odpovědnost. Vyplatí se ale vždy zohledňovat
zájmy dítěte podle jeho vývojové úrovně.“

I když zaznamenáváme určitý vzestup opatrovnických řízení, kde jsou děti svěřovány do výchovy otci, stále
jsou ve většině případů děti svěřovány právě do výchovy matky. Ze statistik jsme zjistili, že matky si však častěji
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žádají o děti do své výchovy. Z praxe můžeme uvést, že tento jev je důsledkem např. dohody rodičů, kdy návrh
podává žena.

Je podloženo výzkumy, že otcové a matky jsou pro vývoj dítěte stejně důležití. I otcové se dokážou řádně
postarat a vychovávat děti stejně dobře jako matky. Bylo také zjištěno, že v průměru se děti žijící s rodičem
stejného pohlaví adaptují lépe. Pokud jsou nadále udržovány vztahy dětí s oběma rodiči, dětem to pomůže lépe
se přizpůsobit v této náročné chvíli, jakou je doba po rozvodu rodičů.

Problém, který nám praxe opakovaně ukazuje, je fakt, že výlučná i střídavá péče v případě destruktivního
rozpadu manželství/partnerství může mít za následek rozvoj duševních poruch u dětí. Při opatrovnickém
řízení a v rámci dohody mezi rodiči má být vyřešena úprava výchovy a výživy k nezletilému dítěti a stanoven
rozsah kontaktu s druhým rodičem.

Podle Občanského zákoníku: „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají
v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně
dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště,
v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Rodičovská odpovědnost zahrnuje práva a povinnosti rodičů a vzniká
narozením dítěte a spočívá v péči o dítě. Rodičům tyto práva zůstávají dlouhou dobu a to až do doby, jakmile dítě
nabude plné svéprávnosti, trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.“ (§ 858 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník)

Rodiče budou jinak pečovat o dítě ve věku čtyř let a odlišně o dítě ve třinácti letech. Péče o děti a jejich
výchova je právem rodičů dle čl. 32 a odst. 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS”), děti mají právo
na rodičovskou výchovu a péči. Je na rodičích, jakou podobu tato péče bude mít. „Rodičovská odpovědnost by
měla být vykonávána způsobem a v míře odpovídající stupni vývoje dítěte.“ (§ 880 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník)

U výlučné péče dochází k omezování práv druhého rodiče. U žádné z forem nejsou rodiče omezeni na svých
právech vůči dítěti, ale zejména u výlučné péče se to v praxi stává. Výlučná forma péče nahrává rodičům
k omezování práv vůči dítěti a kontaktu s druhým rodičem. Zákon říká, že v případě výhradní péče jednoho
rodiče by se měl druhý rodič podílet na výchově a výživě dítěte, protože mu nezanikají žádná práva ani
povinnosti, v praxi k tomu však mnohdy nedochází.

Už samotný název výlučná péče protiřečí tomu, co zákon sám říká, a nahrává tak rodičům k bojům
o dítě. Dítě se tak stává prostředníkem a nástrojem pro ublížení nerezidentnímu rodiči (tomu, kterému
nebylo svěřeno do péče).
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Zejména u výhradní péče neumí školy, školky nebo dětští lékaři s danou situací pracovat a druhého rodiče
omezují v jeho právech (např. nesdělují mu informace ohledně dítěte i přesto, že na ně má nárok). Rodiče sami
tyto odborníky uvádějí do náročné situace vlivem svých mocenských bojů a uplatňování svých potřeb na úkor
dětí. Odborníci se pak dostávají do nepříjemných situací, ve kterých nevědí, jak se zachovat. Rodiče by měli být
vedeni k rodičovské odpovědnosti hned, jakmile začnou řešit rozvod/rozchod, nikoli až v průběhu řízení, kdy
se mnohdy jedná spíše o zmírnění vyhroceného, emočně nabitého sporu rodičů.

V roce 2018 soudy v ČR v rámci právního rozhodnutí o svěření dítěte do péče rozhodly v 78,8 % ve prospěch
matky (tzv. výhradní péče matky), v 6,6 % ve prospěch otce (výhradní péče otce) a pouze ve 3,3 % pro
společnou péči rodičů a v 9,6 % pro střídavou péči.

Výhody výlučné péče:

� stabilní péče – jeden domov, jedna pečující osoba
� vhodná pro malé děti, cca do věku 4 let, s dostatečným kontaktem s druhým rodičem
� dospívající a mladiství obvykle preferují výlučnou péči, jelikož jim to umožňuje více se orientovat

na své zájmy
� vhodné pro děti se speciálními potřebami

Nevýhody výlučné péče:

� snížení socioekonomického statusu rodiny
� omezení kontaktu s druhým rodičem

Střídavá péče

Střídavá péče znamená, že dítě je po určitý časový úsek svěřeno do výchovy jednoho rodiče a poté, zpravidla
po stejně dlouhou dobu, do výchovy druhého rodiče. Soudní rozhodnutí také stanoví práva a povinnosti obou
rodičů a obvykle i výši výživného, zejména v případě odlišných příjmů rodičů. Intervaly střídání jsou individuální,
může se jednat o týdenní intervaly (především u dětí nižšího věku) nebo o intervaly měsíční i delší (u dětí staršího
věku).

Střídavá péče mámnoho zastánců i odpůrců. Nelze obecně říci, že tento typ péče je vhodný pro všechny děti,
je nutné brát v úvahu konkrétní rodinu a její jednotlivé členy. Rodiče mívají zkreslené informace o střídavé
výchově, je proto na sociálních pracovnících, aby rodičům podali objektivní informace a dali jim prostor pro
možné dotazy.



Dle § 907 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník stanovuje, že při rozhodování o svěření do péče soud
rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud bere ohled na osobnost dítěte, jeho vlohy
a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů. Každý rodič může mít rozdílné
příjmy, možnosti bydlení apod. Pozornost je rovněž věnována možnému budoucí vývoji dítěte u každého rodiče.
Soud se zabývá i citovou orientací a zázemím dítěte. Dítě je individualita a tak by se k němu mělo i přistupovat.
Některé dítě např. nemá rádo změny, ale druhému nepůsobí žádné potíže. Soud se také věnuje výchovné
schopnosti každého z rodičů, stávající a očekávanou stálostí výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít.
Dítě nežije jen s rodiči, ale také žije nebo se stýká se svými sourozenci, prarodiči, dalšími příbuznými
i nepříbuznými osobami. Proto se soud zajímá o citové vazby dítěte k těmto osobám. Zjišťuje rovněž to, který
z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to,
u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.

U této formy výchovy by měl být vždy zjištěn názor dítěte. Rozhodnutí o střídavé výchově by nemělo být
ústupkem jednoho z rodičů při vzájemné rivalitě. Je v prvé řadě na rodičích, aby prokázali funkčnost střídavé
výchovy v praxi ještě před rozhodnutím soudu. Jednalo by se o takovou přípravnou fázi, kdy by si všichni aktéři
(matka, otec, dítě) stanovili jasná pravidla, všichni by souhlasili a vyzkoušeli tak střídavou výchovu„nanečisto“.

Občanský zákoník uvádí, že dítě má právo na péči obou rodičů a také na pravidelný osobní kontakt s nimi.
Rodič dbá na pravidelné informování o dítěti druhého rodiče, kterému nebylo dítě svěřeno do výchovy. Soud
nadále bere ohled na schopnost rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem2. Rodiče sdělí dítěti
vše potřebné před rozhodnutím, které se dotýká jeho zájmu, aby si mohlo vytvořit svůj vlastní názor. Tomuto
názoru rodiče věnují patřičnou pozornost a berou ho v úvahu při rozhodování.3

OZ neřeší délku intervalů střídavé výchovy, tzn. po jakých intervalech by se rodiče měli ve výchově dítěte
střídat. Dle Klimeše je nejideálnější, když se intervaly střídání nejvíce podobají přirozenému životu. Jako vhodný
vidí i půldenní interval, který ale není většinou prakticky možné realizovat. U dětí v předškolním a mladším
školním věku, kde většinou probíhají týdenní intervaly střídání, jsou vhodná rodinná setkání v půlce týdne.
Interval střídání je nastaven dobře, pokud se u dítěte neprojevují poruchy přizpůsobení při střídání dvou
prostředí.

Dítě potřebuje i po rozvodu oba rodiče. Velkou životní výhodou je pro děti zachování obou rodičů i po jejich
rozvodu. Podle Matějčka a Dytrycha: „Dítě si zvykne žít docela dobře ve dvou různých světech, pokud se mu
nepřátelsky nemíchají.“

2 § 907 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
3 § 875 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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Výhody střídavé péče:

� lepší identifikace dítěte s mužským a ženským vzorem přirozeným způsobem
� dítě pozná vzorce chování obou rodičů
� dítěmámožnost komunikovat o všech záležitostech, které prožívá, s oběma rodiči a vytvořit si tak

celistvou představu o dané věci
� dítě se učí vycházet s otcem i s matkou
� dítě neztrácí jistotu, má stále vzájemný vztah s otcem i matkou

Nevýhody střídavé péče:

� dítě neumí být dostatečně flexibilní
� dítě může cítit při přejíždění od jednoho rodiče k druhému větší únavu
� možný chaos, např. u pedagogických pracovníků (platba na nějakou akci – jeden z rodičů to

zapomene říci druhému apod.)

Společná péče

Společná péče není nijak zákonemvymezena. Je však praxí, že soud nevydá žádné konkrétní rozhodnutí o svěření
do péče jednoho z rodičů (tzn. není stanovena doba, po kterou bude dítě u jednoho nebo druhého rodiče, není
stanoveno výživné). Rodiče mohou touto volbou minimalizovat dopad soudního rozhodnutí do jejich
rodičovských práv a povinností. Jedná se o stejnou podobu péče, kterou rodiče měli před zásahem soudu.
Rodiče si sami řeší veškeré otázky týkající se péče o dítě. Jde tedy o model, který odpovídá klasickému chodu
rodinného života a přirozenému výkonu rodičovské odpovědnosti. Společná péče je považována za ideální
uspořádání poměrů rodičů a dítěte, kteří spolu nežijí.4

U společné péče je nutný souhlas obou rodičů, musí se dohodnout na všech otázkách týkajících se dětí.5

Dohoda může a nemusí obsahovat ujednání o výživném. Tato forma péče se objevuje zřídka.

Je vhodná tam, kde rodiče setrvávají v bytové jednotce, ve které doposud bydleli nebo i tam, kde se rodiče
v bytě střídají a dítě tam zůstává. Společná péče je tedy vhodná tam, kde se daří rozvádějícím se rodičům
dosáhnout shody.

4 viz. nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2016, sp. zn. III. ÚS 2298/15, a nález Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2016, č. j. I. ÚS
153/16-1

5 Společná péče je zakotvena v § 907 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.



Výhody společné péče:

� zachování obou rodičů
� dobře komunikující a spolupracující rodiče
� výchova obou rodičů

Nevýhody společné péče:

� rozvedení rodiče se nemusí cítit dobře v jedné domácnosti
� nepřehlednost pro dítě (pocit nejistoty)
� ekonomická náročnost (v případě udržení jednoho bytu, kde se rodiče střídají)

Svěření do péče jiné osoby

Tato forma péče nastává v případech, kdy soud neshledá ani jednoho z rodičů způsobilým k péči o dítě. Je proto
určena osoba, většinou příbuzní nebo jiné blízké osoby, která bude po rozvodu/rozchodu rodičů o dítě pečovat.
Rodičům je stanoveno výživné, které jsou povinni zasílat osobě pečující o dítě. Svěření dítěte do péče jiné osoby
má přednost před péčí ústavní. Výhodou tohoto typu péče je, že dítě ve většině případů zůstává v původní rodině
u osob, které zná. Pečující osoba musí poskytovat záruku řádné výchovy, mít bydliště na území České republiky
a se svěřením dítěte do své péče musí souhlasit.

Výhody svěření do péče jiné osoby:

� znalost prostředí
� dlouhodobý vztah mezi dítětem a příbuzným
� rodinná identita

Nevýhody svěření do péče jiné osoby:

� opakování špatných výchovných modelů v rodině
� možný špatný zdravotní stav příbuzného
� narušené vztahy v rodině
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Při zpracování této kapitoly jsme použili tyto zdroje:

KLIMEŠ, Jeroným. Střídavá výchovaa styk s dítětempo rozvodu. In: Události a názory [online]. Praha, 2009 [cit. 2014-
04-07].
Dostupné z: http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/stridava_vychova.pdf

MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Přestali jste být manželi, ale zůstáváte rodiči. Praha: H&H, 1992.

PROCHÁZKOVÁ, Jana. Porozvodovápéče o děti. In: BOKOVÁ, Ludmila. Rodiče, děti a jejich problémy: sborník studií.
1. vyd. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2011, s. 59-79. ISBN 9788090492004.
Dostupné z: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1378730213.pdf

WARSHAK, Richard Ades. Revoluce v porozvodové péči o děti: otcovský faktor amystikamateřství. 1. čes. vyd. Překlad
Eduard Bakalář. Praha: JAN, 1995.

ČESKO. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – znění od 1. 1. 2021. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS
2010–2021 [cit. 14. 3. 2021].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20210101?porov=20200701#f4578843

ČESKO. usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV
A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS
2010–2021 [cit. 14. 3. 2021].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2#f1471514
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3. Rodiče a rozcházení – obavy rodičů
a jak jim pomoci

V této kapitole se dozvíte:

? jaké jsou nejčastější otázky a obavy rodičů
? kdo a jak může rodičům pomoci
? jak může vypadat model práce s rodinou

Otázky k zamyšlení:

K Které obavy mě napadají jako první?
K Kde a jak bych hledal/a pomoc pro sebe?
K Co by pro mě bylo při výběru důležité?

V obavách rodičů jsou ukryty potřeby, které je potřeba zahlédnout a ošetřit. Ošetření obav je cesta k saturaci
potřeb, stabilizaci a aktivaci rodiče.

Rodiče mohou zažívat v každém období (před, při a po) rozvodu/rozchodu různé obavy:

Obavy rodičů Potřeba, kterou pracovník rodiči pomáhá naplňovat
neví, co mají dělat zorientování se v situaci, uklidnění, získání informací
mají obavu z toho, jak to
vnímá dítě/děti

zajistit bezpečný prostor pro dítě, nabídnutí setkání s dítětem a zmapování
toho, jak dítě situaci vnímá a prožívá

tápou v přemíře informací pomoci zorientovat se v získaných informacích, porozumět jim, získat
důvěru v sobě jako rodiči

jsou si nejistí, nevěří si podpora sebevědomí, ocenění rodiče, uklidnění, zorientování se
jsou naštvaní a cítí vztek dát prostor pro ventilaci emocí, jejich reflexi a porozumění
mají strach ze ztráty
dítěte/dětí

edukace rodičů v právní oblasti – co jsou jejich práva, možnosti a posílení
víry v sebe a zvládnutí náročné situace

nejsou si jistí, jak to bude dál informování rodiče o fázích procesu změny, normalizace emocí a prožitků,
podpora, porozumění

mají obavu z nepřijetí nového
partnera dítětem

pomoci rodiči rozumět, proč partnera dítě nepřijímá; podpořit rodiče
v procesu změny ve spojení s dítětem a novými věcmi v jeho životě
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Na setkáních s rodičem/rodiči nabízíme bezpečný, lidský a otevřený přístup. Snažíme se být průvodci,
přistupovat ke klientům lidským způsobem, podporovat je v jejich rozhodnutích a pomoci jim najít cestu, která
jim bude vyhovovat.

Setkání s rodiči může proběhnout s každým zvlášť nebo i dohromady. Záleží na jejich vztahu, způsobu
komunikace mezi nimi. Délka setkání se pohybuje v rozmezí 60–90 minut.

S rodičem/rodiči zahajujeme spolupráci úvodním setkáním. Cílem úvodního setkání je zmapování rodinné
situace, zjištění obav a potřeb klientů a domluvení se na spolupráci a poskytování služeb/aktivit. Je pro nás
důležité vědět, jaká jsou očekávání klientů, jejich obavy, přání a potřeby, abychom mohli vytvořit bezpečné
prostředí, kde se rodiče/rodič cítí uvolněně a mohou sdílet své osobní příběhy.

Podle dohodnuté zakázky od rodiče/rodičů nabízíme naše další služby:

� setkání s terapeutem se zaměřením na posílení rodičovských kompetencí, komunikačních strategií při
výchově a rodičovství, partnerských a manželských nesnází

� setkání s psychologem
� setkání se sociální pracovníkem v rámci sociálně – právního poradenství
� setkání s mladým člověkem s osobní zkušeností z rozpadu rodiny v dětství, tzv. peer konzultant (více

informací naleznete v kapitole 9 Práce s peery v Jak Dál? a dále v textu)
� setkání může proběhnout za přítomnosti více pracovníků s různou odborností, tzv. minitým, např. sociální

pracovník a psycholog, psycholog a speciální pedagog, terapeut, sociální pracovník a peer apod.

Pokud je rodinná situace náročná, spletitá a vyvstává hodně témat, je užitečné a efektivní pracovat v mini
týmech. Práce v mini týmech otevírá cestu k širšímu vhledu do rodinné situace, ale také k přesnému zacílení
a efektivnímu ošetření rodinné situace.

Na setkání pracovníka s rodičem/rodiči mluvíme často o prožívání a vnímání rozpadu rodiny z pohledu dětí.
Rodiče prahnou po konkrétních, praktických informací a návodech, jak s dětmi o rozpadu rodiny mluvit a jak jim

Obavy rodičů Potřeba, kterou pracovník rodiči nabízí, dává

mají pocity viny uklidnit rodiče, ujistit je o tom, že udělali to nejlepší, co mohli; podpora
sebedůvěry

mají obavu z vlivu druhého
rodiče na dítě poskytnutí bezpečného prostoru pro sdílení informací od rodiče i dítěte

oba rodiče mají odlišný
pohled na situaci

uklidnit rodiče; nabídnout prostor pro sdělení informací a pomoci rodiči při
komunikaci s druhým, aby se vzájemně slyšeli a pochopili se
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pomoci, aby změnu zvládly. S rodičem/rodiči mluvíme o rodinné situaci jako celku. Zajímáme se o to, co rodina
prožívá za změnu, jaký je její průběh, emoce, zkušenosti s tím spojené, komunikace mezi rodiči a dítětem. Je pro
nás důležité vědět, jakým způsobem se dítě o rozpadu rodiny dozvědělo a jaká byla jeho reakce. Snažíme
se o napojení na klientův příběh, rodinnou situaci, emoce, uvažování.

Jejich otázky, myšlenky nebo i plánované kroky formulujeme do sdělení, které jsou citlivé k dítěti. Otevřeně
mluvíme o tom, co není pro dítě přínosné, a jaké mohou být možné důsledky kroků, které rodiče plánují
realizovat. Rodiče získávají zpětnou vazbu na své kroky, které chtějí udělat nebo o nich přemýšlejí. Je ale pouze
na nich, zda doporučení využijí nebo nikoli.

Konkrétní návrh postupu v různých situacích najdete v právním okénku JUDr. Ireny Spitzové v příloze tohoto
textu.

Jak s dítětem mluvit o rozvodu/rozchodu rodičů

Uceleně, přehledně a výstižně o tom mluví Peter Levine. Jeho poznatky doplněné o naše zkušenosti z praxe
přenášíme do následujících bodů, o kterých s rodiči v rámci poradenství mluvíme. (Levine, Klein, 2012)

� Předání informace by mělo ideálně proběhnout společně. Dítě uvidí, že rodiče spolu mluví, chovají
se k sobě slušně, podporují své dítě a pomáhají mu situaci lépe zvládat. Dítě má tak pocit, že má oba rodiče
při náročné situaci pohromadě.

� Důležité je zvolit i vhodnou denní dobu, nikoli večer. Lépe o víkendu než v pracovní dny, kdy je mnoho
povinností, jak na straně rodičů, tak i děti.

� S ohledem na proces změn je vhodnější změny dávkovat, např. zvyknout si prvně na jednu změnu a pak
přistoupit k další.

� Vytvářet dítěti přechody od starých mechanismů po nové.
� Ujistit dítě o tom, že mu oba rodiče zůstávají.
� Mluvit s dítětem o tom, co se pro něho nezmění, např. kroužky, zájmy, kamarádi, vození ze školy a do školy.

Pocit bezpečí se může zvýšit názorným zobrazením toho, jak se o dítě budou rodiče starat, jak se budou
střídat, např. barevné označení v kalendáři, kdy se jaký rodič stará.

� Ujištění dětí, že za rozvod rodičů nemohou. Rodiče se nerozvádí/nerozchází s nimi, ale mezi sebou.
� Děti mohou mít na rodiče spoustu dotazů a na hodně z nich rodiče nebudou znát odpověď. Nevadí.

Důležité je, aby rodiče s dítětem mluvili o jeho pocitech. Pokud děti nechtějí hned, tak jim říct, že mohou
přijít, až budou chtít samy.
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6 Mlčenlivosti pracovníků sprošťuje oznamovací povinnost a povinnost přerušit trestný čin dle § 367 a § 368 zákona č.
40/2009 Sb. trestní zákoník.



� Uznat jejich pocity smutku, naštvání, zlosti.
� Děti potřebují vědět, že tu pro ně rodiče jsou, a je třeba jim to opakovat. Potřebují vědět a cítit, že je rodiče

uklidní, pohladí, pochovají.
� Rodiče by měli společně s dětmi plánovat a těšit se na některé chvíle, události, které rodinu čekají, a zvykat

si postupně na novou situaci.
� Rodiče by měli s dětmi zažívat i pěkné momenty v podobě výletů, akcí, které všechny baví, těšit se na ně

a přinášet všem radost ze života.
� Rodiče (a nejen oni) by se měli zajímat o to, co se jejich dětem honí hlavou, co cítí, jak se mají, co potřebují.

To vše je důležité s ohledem na proces přijetí a zvládnutí změny.
� Rodič vyhledá odbornou pomoc, pokud cítí, že situaci nezvládá, je zahlcen svými emocemi a neví, jak dál.

Potřebuje poradit, jak být dítěti v tomto období vhodným a podporujícím rodičem.
� Rodiče by se měli maximálně snažit spolu mluvit o svých dětech. Nemělo by docházet k slovnímu nebo

fyzickému napadení.
� Pokud rodiče potřebují pomoc při nastavení komunikace mezi sebou, je vhodné vyhledat odbornou

pomoc, např. mediátora, rodinného poradce, terapeuta.
� Když mají rodiče pod kontrolou své emoce a dokáží spolu vydržet v jedné místnosti a nenapadat se, je

potřeba se domluvit na tom, kdy a co dítěti říct.

Rozcházení je proces změny a je potřeba času k přijetí a zvyknutí si na nové věci, které si časem sednou.
Děti potřebují podpořit a ubezpečit v tom, že všechny emoce, které prožívají, jsou v pořádku. Jejich
prožívánímůže být každý den jiné. Pocity semohou střídat, mísit, měnit svoji intenzitu, ale i přes bouřku
a těžké období jednou zase vyjde slunce a bude lépe.

Služby, které mohou rodičům pomoci

Odbornou službou může být návštěva psychologa, rodinného terapeuta, sociálního pracovníka, mediátora,
podpůrné skupiny apod. Nabídka pomoci rodičům je v České republice široká.

Služby, které mohou rodičům pomoci:

Vzdělávání rodičů na jejich nové cestě, tzv.
edukace rodičů, podpora jejich rodičovských

kompetencí, posilování komunikace mezi nimi,
přijetí nového vhledu a možnost pracovat na sobě

Psychologické poradenství a terapie

Podpůrné skupiny pro rodiče

Poradenství v rámci sociálních služeb

Rozvojové kurzy zaměřené na výchovu dětí

Webináře na různá osobní a rozvojová témataFamily coaching

Rodinná mediace
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Jeden z možných modelů práce při úvodním setkání s rodinou

� představte organizaci a aktivity, které nabízíte
� vytvořte bezpečný prostor pro příběh klienta
� dejte klientům čas a buďte trpěliví
� získejte vhled do rodinné situace
� zjistěte obavy a potřeby klientů
� budujte vztah s klientem a pracujte na důvěře
� pokud je to možné, tak zapojte oba rodiče do spolupráce
� informujte klienta o mlčenlivosti pracovníků6

� jednejte transparentně vůči rodičům a dětem (např. psaní zápisů pro další pracovníky, kteří
s rodinou budou spolupracovat)

Při zpracování této kapitoly jsme použili tyto zdroje:

DELFOS, Martine a Ruben PELLAR. PovězMi…: Jak vést profesionální rozhovor s dětmimezi 4 a 12 lety. Praha: Portál,
2018.

LEVINE, Peter A. a Maggie KLINE. Trauma očima dítěte: Probouzení obyčejného zázraku léčení: od raného dětství
po dospívání. Maitrea, 2012.

THOMAS, KatherineWoodward a Eva Nevrlá. Rozcházení: Pět kroků k tomu, jak už nežít spolu, ale přesto šťastně. Jan
Melvil Publishing, 2020.

Interní metodika organizace Jak Dál? z.s. v rámci práce s rodinou

ČESKO. zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010–2021 [cit. 14. 3. 2021].
Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#f3918312
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4. Děti a rozcházení

V této kapitole se dozvíte:

? co si děti nejčastěji přejí
? o čem děti nejraději mluví
? jak je možné děti provést změnou
? jaké jsou nejčastější otázky a obavy dětí
? kdo a jak může dětem pomoci
? jak může vypadat model práce s dítětem

Otázky k zamyšlení:

K O čem si s dětmi nejraději povídám?
K O čem si nejraději povídám s rodiči?
K Co v mém životě znamenají změny a jak se mi daří je prožívat?
K Jak zjišťuji obavy dětí?
K Jak se mi daří pracovat s obavami dětí?

Děti, které se rozvodem/rozchodem rodičů ocitly v situaci, kterou si nevybraly, ale musejí ji nějak zvládnout,
zažívají mnoho pocitů. V době, kdy se o rozpadu rodiny dozví, se jejich život otřese v základu. Jediná jistota
„RODINA“, kterou dosud měly, je rázem pryč. Ocitají se v situaci, kdy nevědí, co bude dál, nerozumí tomu, co
semezi rodiči stalo, a vytvářejí si vlastní příběhy založené na svých pocitech, pozorování a fantazii o tom, co se asi
mezi rodiči stalo. Pokud o tom s nimi rodiče nemluví, protože je v dobré víře chtějí„ochránit“ před změnou, kterou
jim přichystali, stane se jedině to, že děti přestanou rozumět tomu, co se kolem nich děje.

Koktejl pocitů, které prožívají, je velký a může se různě promíchávat v závislosti na tom, co se mezi rodiči
odehrává. Dětimohou prožívat pocit strachu, smutku, obav, zmatku, ale i úlevu, která z nich spadla, protože doma
přestalo být„dusno“. Jedním z jejich častých pocitů je pocit viny z rozchodu rodičů. Děti mají pocit, že kdyby byly
hodné, ze školy nosily pěkné známky nebo by poslouchaly, tak by se to nestalo. Přání dětí, aby rodiče byli zase
spolu, může přetrvávat i řadu let po rozvodu/rozchodu rodičů.
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5 nejčastějších přání dětí ve věku 6–12 let:

� aby byli rodiče zase spolu
� hračky
� aby se rodiče nehádali
� neví
� různé (pěkné sny, lepší známky, aby byl už Ježíšek apod.)

Potřebamluvit s někým o tom, co potřebuji, co si přeji, co cítím, je pro dítě velmi důležitá. Ukazuje se to jednak
v rámci dlouhodobé skupinové práce s dětmi, ale i v rámci mapování potřeb dospělých lidí, kteří si rozpadem
rodiny prošli. Je důležité mít někoho, s kýmmůžu sdílet to svoje.

O čem děti potřebují mluvit? 5 nejčastějších témat dětí ve věku 6–12 let v rámci
skupinového programu Dětský průvodce rozvodem®:

� o sobě
� o změně v rodině – rozvod/rozchod rodičů
� o čemkoli jiném, např. o hrách, o zvířatech, o práci rodičů, o sourozencích, proč na sebe rodiče křičí,

o stěhování
� o rodičích
� o škole

5 důvodů, proč chceme poznat vaše dítě:

� Změna v rodině se týká i vašeho dítěte.
� Zajímá nás, co dítě prožívá, když se rodina mění.
� Dítě má právo slyšet, že je tu někdo, kdo ho může vyslechnout a pomoci mu, když bude chtít.
� Někdy je lepší svěřit se někomu jinému než rodiči. Nemusí to znamenat, že vám dítě nedůvěřuje. Jen vás

nechce zranit.
� Naším cílem je vytvořit takové místo, kde děti mohou mluvit o všem, o čem chtějí mluvit a říct co cítí, bez

hodnocení někoho dalšího.

Změnou, kterou rodina prochází vlivem rozpadu rodiny, je pomyslná nová cesta, na kterou se všichni členové
rodiny vydávají. Čekají na ně překážky a zastávky, které musí překonat, aby mohli pokračovat dál směrem k cíli.
Tím cílem je přijetí změny, smíření se, umění plánovat věci do budoucna, kooperovat spolu jako rodiče
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a vzpomínat na minulost pozitivně. Jednotlivé zastávky na cestě (viz. obrázek) vycházejí z fází, které popsala
Kübhler-Rossová, tzn. popření, hněv, smlouvání, deprese/apatie, smíření.

Každá změna potřebuje jistou dávku odvahy, trpělivosti, respektu, podpory a spolupráce. Cestu, kterou musí
nejen dítě projít, aby přijalo novou situaci a naučilo se v ní fungovat, může trvat u každého různě dlouhou dobu.
Je potřeba být vůči dítěti trpělivý, otevřený otázkám a emocím, které dítě vyjadřuje, a snažit se s nímnovou situaci
prožívat a postupně si na ni zvykat.

(Zdroj: Dětský průvodce rozvodem®)

http://psychologicketipy.cz/rozhodovani-mozek-omyly/


4.1. Poznej můj svět – mapovací, poznávací setkávání
s dítětem

� Délku setkání nastavte podle věku dítěte (v rozmezí 30–60 minut).
� Do rozhovoru zahrňte hru (využívají se různé způsoby/pomůcky s ohledem na věk dítěte).
� U sourozenců mluvte s každým dítětem zvlášť, děti se liší a vyžadují jiné přístupy .
� Dítě seznamte s prostorem a pracovníkem. Představte organizaci a aktivity, které poskytujete.
� Přiměřeně věku dítěti vysvětlete zákonné ohlašovací povinnosti. Co si nemůžeme nechat pro sebe

a co se hlásí PČR?
� Vysvětlete dítěti princip mlčenlivosti, co se děje s informacemi ze setkání (např. psaní zápisů pro

další pracovníky, kteří s dítětem budou spolupracovat; neposkytování informací třetím stranám).
Domluvte se na informacích, které rodičům dítě chce sdělit a co si můžeme nechat pro sebe.

� Dítěti dejte dostatek času, aby vás mohlo poznat, získat si k vám důvěru a postupně se otevřít. Je
důležité mít na úvodní, seznamovací setkání dostatek času a na dítě nespěchat.

� Zpravidla během 2–3 setkání dochází ke zmapování následující oblastí U malých dětí jsou nám
k dispozici naši kamarádi skřítci Eminka a Emoušek.

Emoušek je skřítek zvědavý a jeho kamarádka Eminka také. Chtějí děti
poznávat a vědět, jak se jim daří. Nejvíce je zajímají:

� škola: Jaká je škola, učitelé, kamarádi? Jaké máš oblíbené
předměty a které máš rád méně? atd.

� kamarádi: Jaké máš kamarády? Máš nejlepšího
kamaráda? Funguje mezi vámi důvěra? Věříš mu?

� rodina: Jaká je tvoje rodina? Řekni mi o ní víc?
� Co rád/a děláš?
� Je něco, co by si chtěl/a od rodičů slyšet?
� Napadá tě něco, na co by ses chtěl/a mamky/taťky zeptat?
� Co pro tebe může naše organizace udělat? Jak ti můžeme

pomoci?
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Nabídka pro mladší i starší děti

Individuální poradenství

� setkání s průvodcem, který může být profesí sociální pracovník, psycholog nebo peer, tzn. mladý člověk
s osobní zkušeností

Pravidelná skupinová setkání

� Dětský průvodce rozvodem® – skupinový program pro děti ve věku 6–12 let, které budou procházet/
prochází/prošly rozpadem rodiny

� Jak se z toho nepodělat aneb co to zkusit jinak? – skupinový program, který je určený starším dětem
ve věku 12–15 let, jejichž rodiny prochází komplikovaným obdobím, změnami, na které děti nebyly
připraveny nebo se s nimi hůře vyrovnávají (může se jednat o rozchod/rozvod rodičů, změnu partnera
jednoho z rodičů, příchod sourozence apod.)

Setkání u kulatého stolu

� setkání všech, kterých se situace týká, např. rodič, dítě, psycholog, pediatr, pedagog, prarodiče atd.: všichni
tito lidé (a možná i další, kteří budou přítomni) mohou pomoci dospělým i dětem podívat se na svou
rodinnou situaci z různých úhlů pohledu; zároveň se společně hledají možnosti, kterými se můžete zkusit
vydat a vyzkoušet je

� principem takového setkání v týmu je využití všech přítomných lidí, kteří nehodnotí, ale nabízejí a pracují
na změně společně

� cílem je vytvořit bezpečný prostor, kde je možné říct svůj názor a snažit se být nápomocen při vyřešení
dané situace s minimálním dopadem na dítě/děti.

Při práci s dětmi využíváme následující pracovní listy ze skupinového programu Dětský průvodce
rozvodem®, které si děti mohou vzít domů:

� Já a moje škola
� Já a moje rodina
� Já a moje zájmy/co mě baví
� Já a moji kamarádi



Příběhy ze života:

„Když mi bylo 10 let, přišla za mnou moje maminka a řekla mi, že se rozvedou. Ten moment si pamatuji dodnes
a myslím, že mi v hlavě zůstane ještě hodně dlouho. Nerozuměla jsem celé situaci, nechápala jsem, co se stalo,
a nedovedla si představit, jak budu s rodiči fungovat. Začalo mě bolet na hrudníku a rozbrečela jsem se. Mamky
jsem se začala ptát, co to znamená, a začala jí dávat jednu otázku za druhou.Myslela jsem si, žemého tátu už nikdy
neuvidím. Cítila jsem strašný strach z toho, co se mnou a rodiči bude, přemýšlela jsem nad tím, jestli za rozvod
rodičů nemůžu já, protože jsem toho dne cestou ze školymamkuneposlouchala a taťka se namě zlobil kvůli špatné
známce ve škole. Moje šťastná rodina semi rozpadla a já nevěděla, jak ji znovumít a comě bude čekat!“ (B., 33 let)

„Přestěhovala jsem se z jedné strany republiky na druhou a nechápala jsem, co se děje. Jednoho dne mě máma
vyzvedla na letním táboře a odvezla daleko od rodiny, kamarádů prostě od všeho. Přišla jsem tak o část rodiny,
blízké, všechny kamarády a o tátu. Když jsem byla v pubertě procházela jsem soudními řízeními ohledně alimentů,
ačkoli se se mě přímo netýkaly, a to až do plnoletosti. Rodiče se spolu od rozvodu nebavili a ani nyní nebaví
a fungovala jsem, jako poslíčekmezi nimi: ‚řekni tvémuotci, že…‘/‚řeknimámě, že…‘. S novými partnery rodičů jsem
si moc nerozuměla, obzvlášť s máminým partnerem. Doma bylo potom hodně dusno, a když se situace vyhrotila,
tak jsem se odstěhovala k dědovi a pak odešla za studiemna vysokou školu do jinéhoměsta. V současné době jemi
28 let a vztah je lepší, ale není to ono.“ (K., 28 let)

V rámci naší praxe a skupinové aktivity Dětský průvodce rozvodem®, který je určen dětem ve věku 6–12
let, se kromě jiného bavíme o rozvodu/rozchodu a dětimluví/malují/vyjadřují se ve scénkách na téma co
to rozvod/rozchod je, jaký je mezi těmito definicemi rozdíl a jaké jsou důvody rozvodu/rozchodu. Pro
děti rozvod/rozchod rodičů znamená, že už nebudou všichni bydlet pohromadě, musí se odstěhovat,
někdy i změnit školu, opustit kamarády. Důvody rozchodu rodičů z pohledu dětí jsou:

� hádky mezi rodiči
� rodiče se nemají rádi
� jeden z rodičů má rád někoho jiného
� nevědí důvod
� myslí si, že je to jejich vina, že důvodem je samo dítě7

7 Nejčastějších 5 důvodů rozvodu/rozchodu rodičů: interní statistika skupinového programu pro děti ve věku 6–12 letDětský
průvodce rozvodem®, kterou vedeme od roku 2011 doposud
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Kleinová (2012) ve své knize Trauma očima dítěte zmiňuje momenty, kdy se dítě cítí v době rozpadu rodiny
nejzranitelněji:

� okamžik, kdy dítěti rodiče oznámí rozvod/rozchod
� chvíle, kdy se dítě dozví, že jeden z rodičů se odstěhoval nebo se plánuje odstěhovat
� stanovení péče ze strany rodiče/rodičů
� hledání dohody mezi rodiči (finanční a manželská)
� děti začínají žít u táty/u mámy
� příchod nových partnerů rodičů nebo rodiče
� uzavření nových manželství a vznik nové nevlastní rodiny i s novými sourozenci

4.2. Rozcházení v kontextu dětského vývoje
V této kapitole se dozvíte:

? jak probíhá vývoj člověka v podobě zrání a učení se
? jakou roli hraje mechanismus„regres“
? jakých projevů si všímat u dětí a jak na ně reagovat

Otázky k zamyšlení:

K Jak bych na škále od 1 do 10 hodnotil/a vlastní vyzrálost?
K Co nejvíce ovlivňuje moje zrání?
K Co se můžu já naučit z procesu rozcházení klientů?
K Jak mohu pomáhat klientům se učit z této životní zkušenosti?

Lidský vývoj se řídí mnoha zákonitostmi, kterým se věnuje vývojová psychologie. Té se u nás nejvíce věnují Zdena
Krejčířová, Josef Langmeier a Marie Vágnerová. Rozhodli jsme se sdílet vybrané fenomény, které nám pro naši
praxi přijdou nejdůležitější.

Vývoj člověka probíhá zejména dvěma způsoby:

1. zráním

� zrání je přirozená vlastnost organismu, která může být podporována či tlumena; probíhá celý život
� člověk musí nejprve dozrát na určitou úroveň a poté je možné, aby se něco nového naučil



� zrání probíhá nerovnoměrně v jednotlivých úrovních (ty spolu mohou být v souladu, nebo také nemusí):
• fyzická vyzrálost – velikost těla, přítomnost sekundárních pohlavních znaků, vyzrálost v obličeji atd.
• sociální vyzrálost – jak dobře jedinec zvládne začlenění do nové skupiny, odloučení od rodiny,

volný kontakt s dalším člověkem ap.
• emoční vyzrálost – jak člověk zvládá náročné situace, jaké má zvládací mechanismy, schopnost

sebekontroly ap.
� velkou roli hraje také úroveň inteligence – k inteligentním dětem se chováme jako ke starším a klademe

na ně větší nároky.

2. učením se

� je to více či méně strukturovaná aktivita, při které se jedinec učí nové dovednosti a znalosti nebo si osvojuje
nové postoje

� učení probíhá vždy, když se potkáváme s novými informacemi, situacemi, lidmi atd.; učení se rozhodně
netýká pouze školy

� v terapii se s námi děti také mohou naučit mnoho nového – a my od nich

Vývoj jde určitým směrem. V mládí se bavíme o „evoluci“, tzn. směřování k větším schopnostem
a dovednostem. V pozdním věku je vidět také „involuce“, tedy stav, kdy starší člověk není schopen udělat to, co
dříve mohl.

Přirozeným zvládacímmechanismem je tzv.„regres“, což je projev, kdy se člověk dočasně chová jako vývojově
mladší, aby uchránil sebe a svou hodnotu v dané náročné situaci. Například když se dítěti narodí sourozenec, má
úraz, zemře mu prarodič, zvíře ap. (náročná situace), začne si kousat nehty, neumí si zavázat boty, má separační
úzkost, začne se pomočovat (začne dělat něco, co dříve dělal a již nedělá) Jedná se o nevědomý proces, který
za určitý čas (až si na novou náročnou situaci zvykne) pomine a dítě se vrátí do svého normálního stavu. Pokud je
dítě v regresu, musíme s ním pracovat na jeho aktuální (regredované) úrovni.
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4.3. V hlavní roli emoce
V této kapitole se dozvíte:

? jak vznikají emoce a proč jsou důležité
? které emoce prožívají děti během rozcházení rodičů nejčastěji
? jak je možné pracovat s emocemi dětí

Otázky k zamyšlení:

K Co dělám, když mě zachvátí silné emoce?
K Které situace ve mně vyvolávají silné emoce?
K Co mi pomáhá emoce dostat pod kontrolu?

V práci s dětmi se budeme s emocemi setkávat často, a to jak s emocemi dětí a jejich rodičů, tak s emocemi
vlastními. Emoce jsou přirozenou a nedílnou součástí našeho života, ale i přesto je to mnoho lidí neznámé pole.
Někteří naši klienti (dětští i dospělí) nemají ke svým emocím přístup, jiní bez emočního prožitku „nejdou ani
nakoupit rohlíky“. Většina lidí se však naštěstí pohybuje někde mezi těmito dvěma extrémy.

Emoce jsou reakce na vnější či vnitřní podněty. Tyto reakce se objevují náhle a zpravidla mají krátkou dobu
trvání. Emoční reakce se dá rozdělit na: fyziologickou reakci těla (stažení, rozproudění, zamrznutí v některé části
těla atd.) kognitivní reakci mozku (co si o situaci myslím, jaké myšlenky mi přichází atd.) a projev chování (co
udělám – začnu se třást, směju se, bouchnu pěstí atd.).

I emoce prochází vývojem. Novorozenec vnímá nejprve „nespecifické vzrušení“, na které zpravidla reaguje
pláčem. Pokud vzrušení není přítomno, tak je dítě klidné. Okolo 3. měsíce se vzrušení rozdělí na diskomfort
a pohodu. Z diskomfortu na půl roce vzniká strach, znechucení a zlost. Okolo roku dítěte vznikne vedle pohody
konkrétní emoce radosti. A vývoj poté pokračuje dále.

Základních emocí máme 6 a jsou to:

Je dobré vědět, že dítě do cca 18 měsíců není schopné se samo uklidnit z psychické nepohody. Je potřeba,
aby se nervový systém dítěte uklidnil skrze rezonanci (naladění se na) nervový systém rodiče. To, že malé dítě

� radost
� strach
� smutek

� zlost
� překvapení
� znechucení



přestane po určitém čase plakat, není zapříčiněno tím, že se uklidnilo, ale tím, že už nemá sílu dál prožívat tuto
silnou emoci.

Děti, kterým se rozvádí rodiče, často prožívají všechny emoce, které jsme pojmenovávali výše. Dále často
prožívají vinu a stud. Běžně tyto emoce neumíme řádně odlišit, proto se na ně konkrétně podívejme:

Děti si velmi často přivlastňují vinu za to, že se rodiče rozešli či rozvedli. Je úkolem dospělých z nich tuto vinu
sejmout.„Kdybych se líp učil, tak se naši nerozejdou“,„kdybych tolik nezlobil mámu, tak od nás táta neodejde“. Je
velmi důležité s dětmi a rodiči toto téma otevřít a přimět i rodiče k tomu, aby dítěti pojmenovali, že to není jeho
vina. Vina je silná emoce, při které si přičítáme zodpovědnost za to, co se stalo. Je to emoce, kterou si neseme
v sobě.

V období rozvodu i po něm se dítěmůže stydět před jedním rodičem za to, žemá k druhému rodiči vřelý vztah.
Proto často říkají oběma rodičům různé informace („tátovi řeknu to, co chce slyšet; mámě řeknu to, co chce
slyšet“) a tím se vyhnou tomu, že by se musel konfrontovat s nepříjemnými emocemi.

Technika zaměřená na uvědomění pocitů v těle: PANÁK„Co a kde cítím?“

Tato aktivita je velmi vhodná na sebemonitoring dítěte. Zpravidla tuto aktivitu děláme paralelně
s dítětem tak, aby nám nevidělo do papírů.

Když se bavíme o různých situacích, které prožívá a ono řekne „byl jsem naštvanej“, tak můžeme
nakreslit na papír tohoto panáčka a zeptat se„Prosím tě, vyber si barvičku na to naštvání (uvedené barvy
jsou pouze z naší zkušenosti nejčastěji volené, ale dítě může vybrat jakoukoliv jinou) a zakresli, kde to
naštvání vnímáš.

Můžete potom zakreslit i další emoce, které dítě zná a se kterými se potkává. Tím, že aktivitu děláme
s ním, tak se o tom můžeme bavit a sdílet i naši zkušenost.

Dále je možné hledat „základnu“ emoce – místo, kde je jako první. Případně hledat protiklad dané
emoci. Jakou bude mít barvu? A kde je? A jaká to je emoce? Kdy ji zažíváš?

Toto je také vhodná aktivita do skupiny.
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Možný výběr emocí:

4.4. Přichylování k matce a k otci
V této kapitole se dozvíte:

? kdy a proč se děti v průběhu vývoje přichylují k matce či otci
? jak důležité je fáze přichylování reflektovat při plánování péče o děti po rozchodu

Otázky k zamyšlení:

K Jak téma přichylování mohu promítat do své práce s klienty?
K Jaké obzory může téma přinést rodičům a dětem?

Dítě potřebuje pro svůj nejlepší možný vývoj stabilní prostředí. Klasický model rodiny je v České republice soužití
muže a ženy. Již i jednopohlavní páry vychovávají společně děti, tomu se ale v této publikaci věnovat nebudeme.

Pro vývoj dítěte jsou důležití oba rodiče. Otec i matka. Je velká výhoda, pokud dítě může čerpat od obou co
nejvíce v průběhu věku. V situaci, kdy má dítě k dispozici oba rodiče 100 % času, a má s oběma navázaný zdravý
vztah, přesto bude v určitém věku chtít trávit více času s jedním či druhým rodičem. Jde o to, že dítě potřebuje
získat všechny vzorce a nejen „ženský“ či „mužský model“. Toto rozdělení neberte jako dogma, ale spíše jako
inspiraci a pozvání k tomu, jak sledovat„přichylování kmatce a k otci“ jako přirozený aspekt vývoje. Tento koncept
pojmenovali ve své teorii„rodiny jako sociální dělohy“ přední čeští rodinní terapeuti Ludmila Trapková a Vladislav
Chvála.

Radost

Zlost

Nechuť

atd.

Smutek

Překvapení

Strach



Matku vnímají autoři jako„domácí přístav, nenárokující a vždy milující a přijímající osobu”. Tedy prostor, kde je
dítě v bezpečí a všechny jeho potřeby jsou naplněny, nebo se o to matka co nejvíce snaží. Otce vnímají jako
představitele vnějšího světa, úkolů, nároků, úspěchů a neúspěchů. Tento svět není tak bezpečný, a proto je třeba
jej objevit postupně.

Níže uvádíme příklad, jak může přichylování k matce a otci probíhat. Autoři vycházeli ze zkušenosti práce
s rodinami, které spolu žijí pohromadě a primárním pečovatelem byla matka. (Chvála, Trapková, 2017)

(staženo dne 6. 12. 2020 z https://pt.slideshare.net/tedxliberec/ludmila-trapkov-a-vladislav-chvla-te-
dxliberecsalon-2252014/8?smtNoRedir=1 a následně graficky upraveno)

� 0–6 let přichýlení k matce (syn i dcera)
� po 6. roce přichýlení k otci
� poté je dítě u rodiče stejného pohlaví (cca po 8. roce)
� ve 12 letech jdou obě děti k matce a poté opět začínají oscilovat mezi oběma rodiči
� od cca 14 let jsou obě děti opět více u otce
� po dokončení procesu sociálního porodu dítě rodinu opustí a je připravené založit vlastní rodinu

6 let

12 let

18 let

dospělá dcera

otecmatka

dcera
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trejektorie
otce

6 let

12 let

18 let

dospělý syn

otecmatka

syn
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Tento model nám přijde užitečný jako podpora toho, aby se „jednou nastavený typ péče“ mohl měnit dle
potřeb dítěte. Je velký rozdíl v tom, zdali je dítěti 8 nebo 14 let.

Příběh ze života:

Rodičemají 3 děti. Nejstarší dceru, 11letého syna a o 5 let mladšího syna.

„Moji rodiče se rozvedli, když mi bylo 11. Pak jsem byl ve výlučné péči u mámy, protože se tátovi dodělával byt. Od
12 asi do 13 byla střídavka. Táta si našel novou kopretinku, nejdřív u ní trávil dost času, a za chvíli spolu čekali dítě
a sestěhovali se (nevím přesně, v jakém to bylo pořadí), takže jsme se zas vrátili k mámě (13–15 let). Tak o dva roky
později získali zbytek patra, čímž se velikost bytu zdvojnásobila. Moje starší sestra se tam přestěhovala úplně a já
s mladším bráchou jsme měli střídavku. Ségra tam vydržela asi dva roky. Já s bráchou jsme měli střídavku někdy
domých osmnácti. To bylo bráchovi 13. Brácha pak byl umámy ve výlučné péči. Já jsem šel na výšku a ségra už taky
studovala.

Jsem rád, že jsmemohli péčiměnit a že se rodiče vždy domluvili tak, jak jsme to potřebovali, nebo jak to vyžadovala
situace. Přece nebudeme v bytě, kde není místo. Bylo to pro naše náročný, ale jsem rád, že to zvládli.“

4.5. Vývoj myšlení a morálky u dětí
V této kapitole se dozvíte:

? jak se vyvíjí myšlení dětí a jak to reflektovat při práci s nimi
? jak se vyvíjí morálka dětí, tedy vnímání toho,„co je správné”a jak to reflektovat při práci s nimi

Otázky k zamyšlení:

K Ve kterém věku dětí se mi s nimi nejlépe mluví a z jakého důvodu?
K Jak reflektuji vývojová stádia myšlení a morálky ve své práci s dětmi?

Z komplexních vývojových teorií se chceme blíže věnovat pouze 2 teoriím, které se zaměřují na vývoj myšlení
(Piagetův kognitivní vývoj) a vývoj morálky (dle Kohlberga).



Vývoj myšlení dle Jeana Piageta

Vývoj toho, jakým způsobem dítě přemýšlí a čeho je v daném věku schopné, vám velmi jasně ukazuje, jaký typ
aktivit s nimi již můžeme dělat, respektive co s ním ještě dělat nemůžeme, příp. na co nám děti budou reagovat
hůře. Nyní se podívejme na jednotlivé vývojové etapy podle toho, jak je rozdělil francouzský psycholog Jean
Piaget.

0–2 roky senzomotorická etapa

V tomto období dítě zkoumá svět výhradně pomocí smyslů. Potíže u takto malých dětí se primárně řeší
v rodinné terapii či podporou rodiče samotného. Toto období je po vývoj člověka naprosto nejdůležitější, byť
to mnozí lidé bohužel stále podceňují.

2–4 roky etapa symbolického a předpojmového myšlení (tzv. předoperační myšlení – 1. část)

Dítě již zpravidla mluví a dobře rozumí větám. Práce s takto malým dítětem musí být velmi hravá a většinou
také s doprovodem rodiče. Terapie takto malých dětí se primárně řeší přes práci s rodiči.

4–7 let etapa názorného myšlení (tzv. předoperační myšlení – 2. část)

Tomuto období se budeme věnovat více, jelikož s předškolními dětmi pracujeme již relativně často. Děti
v předškolním věku jsou většinou otevřené a sdílné. Dokáží již mluvit v celých větách. Jsou stále ve fázi
magického myšlení, ve které mají silně rozvinou fantazii a hru. Často nerozlišují, co je „jako“ a co je
„doopravdy“. Magické myšlení je řízeno dvěma základními zákony: zákonem dotyku (toto je od maminky,
a proto mi to znázorňuje/zastupuje maminku) a zákonem podobnosti (plyšák vypadá jako zvíře, proto
zastupuje zvíře).

Dítě v tomto věku ještě zřetelně neodlišuje své myšlení od reality a sebe od externího světa. Dítě si mnohem
lépe pamatuje konkrétní zážitky. Stále převládá krátkodobá, bezděčná a mechanická paměť před záměrnou
a dlouhodobou, která se více rozvíjí okolo 5. roku života.

Pro dětské myšlení je stále velmi charakteristický egocentrismus, tedy přesvědčení, že ostatní vnímají
a prožívají danou situaci stejně, jako ono. Dále je přítomný antropomorfismus (přesvědčení o přenášení
lidských vlastností, rysů, myšlení a jednání na jiné objekty, např. zvířata, nadpřirozené bytosti atd.).
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Proto je pro děti v tomto věku velmi vhodná symbolická práce, práce s pohádkou či příběhem, kde
využíváme alegorie z bajek atd. Můžeme popustit uzdu fantazii a de facto si s dětmi hrát na cokoliv
a jakkoliv. Pokud budeme mít dobře vybudovaný vztah, tak nám v tom nebude bránit věta „to je
trapný…“.

7–12 let etapa konkrétních operací

V tomto období se výrazně mění způsob myšlení. Děti postupně opouští magické myšlení a začínají myslet
logicky v konkrétních případech. Chápou stálost počtu (od 6 let), jsou schopny logicky třídit jednotlivé prvky
a tudíž chápou vztahy mezi nimi atd.

Dítě je schopné vnímat při posuzování více objektů a vztahy mezi nimi. Pro naši praxi toto znamená, že dítě
mladšího školního věku již umí a dokáže pracovat s obrazy, příklady,„coby kdyby“, umí lépe číst sociální situace
a dívat se na to, jak to může vnímat někdo jiný.

V tomto období přestávají děti přemýšlet výhradně egocentricky a dokáží také vzít v potaz úhel pohledu
jiného člověka (i zvířete).

Děti jsou ještě hodně kreativní, snaživé a hravé. V tomto období mají zpravidla potřebu se dospělému
zavděčit, a proto je práce s nimi snadnější.

V období prvního stupně je vhodné začít s drogovou prevencí, protože děti stále ještě „berou“ to, co dospělý
říká, a zase tak moc to nezpochybňují. Prevence by se měla dělat dopředu, nikoliv zpětně, a děti na prvním
stupni ještě nemají s drogami (alkohol, cigarety, drogy) tolik zkušeností.

V průběhu prvního stupně se spolu děti postupně učí spolupracovat. Je naivní myslet si, že prvňáčci jsou
schopni skupinové práce jako takové. Jsou schopni pracovat na dílčím úkolu a pak tyto úkoly složit
dohromady. Ale vymyslet celek, vykomunikovat si rozdíly, rozdělit úkoly, naplánovat kroky, vypracovat je,
složit to zpět do celku a následně odprezentovat (tzn. skupinová práce) jsou schopny děti od cca 5. třídy. Ale
průpravou a nácvikem od začátku školní docházky si budou osvojovat dílčí velmi důležité dovednosti.

Pro práci s dětmi v etapě konkrétních logických operací se nám dobře osvědčuje práce ve skupině,
sdílení, vytváření příběhů, práce s kartami, práce se symboly, děti rádymalují atd. Děti při terapii oceňují
srandu a uvolněnost.



11/12 let – dále etapa formálních operací

V tomto období je mnohem výraznější biologický (puberta) a sociální vývoj (kamarádi a party), než vývoj
kognitivní (který je u nás zpravidla doprovázen odporem ke škole a obecně ke vzdělávání.) Toto období pak
následně pokračuje až do dospělosti a dle Piageta je to poslední vývojový milník kognitivního vývoje.

I přesto má velký smysl pojmenovat si změny, které v tomto období přicházejí. Děti jsou již na druhém stupni
základní školy, některé přešly na víceleté gymnázium. Ve škole se začínají probírat abstraktní předměty jako
fyzika a chemie.

Na prvním stupni jsou děti schopny zobecňovat, ale musí to být „konkrétní“. Od druhého stupně jsou již děti
(a následně dospělí) schopni přemýšlet abstraktně a bez konkrétní reálné zkušenosti.

Děti mají potřebu diskutovat a konfrontovat dospělé s tím, co jim to říkají. My tomu často říkáme„odmlouvání
a vymlouvání se“, ale vlastně je to nácvik diskuze.

Také od tohoto stádia začínají rozumět pojmům jako je spravedlnost, pravda, právo atd. Ačkoliv se děti již
dříve dožadovaly spravedlnosti a když někdo dostal menší díl koláče, tak to byla vrcholná křivda, až nyní jsou
schopny pochopit také důvody, proč tomu tak je (viz. Kohlbergova klasifikace vývoje morálky – 4. stádium).

Co je to ironie děti chápou až okolo 12 let, protože dříve nejsou schopny odstoupit od konkrétního
řečeného obsahu. Proto s dětmi na prvním stupni (a ideálně s dětmi celkově) nemluvme ironicky.
Nerozumí tomu a jsou pak zmatené.

Vývoj morálky dle Kohlberga

V naší práci se velmi často setkáváme s tím, že děti říkají u jednoho rodiče něco jiného, než u rodiče druhého.
Rodiče jsou často přesvědčení o tom, že jejich dítě „přece nelže“, nebo„že se z něj stává lhář a to je špatně“. Tato
problematika je mnohem náročnější a právě proto ji chceme přiblížit na teorii morálního vývoje dle Lawrence
Kohlberga, který rozdělil morální vývoj na 6 dílčích úrovní. My se zaměříme pouze na první čtyři. Vývoj morálky je
velmi komplexní proces. Ne všichni lidé se dostanou na vyšší morální úrovně a je mnoho dospělých, kteří zůstali
na nižších úrovních.
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1. úroveň Orientace na trest

Dítě je zaměřeno na uposlechnutí požadavku od dospělého a na následné vyhnutí se trestu.
Dítě nerozlišuje daný úmysl, ale pouze konkrétní chování. V tuto chvíli je morálka vázána
na konkrétní situace a podle toho se bude dítě chovat tak, aby získalo odměnu a vyhnulo
se trestu.

2. úroveň Orientace na odměnu („naivní instrumentální hédonismus“)

V tomto období převládá osobní zájem dítěte, tzn. „co z toho mám já“. Dítě se umí vcítit
do rodiče a vytuší, co po něm chce. Pro dítě je velmi důležitá rovnost, vzniká zde pojem
spravedlnosti, „pomáhej nám oběma stejně a ne, že mladšímu bráchovi budeš pomáhat víc“.
V období změny v rodině dítě naprosto přesně ví, jaký je postoj daného rodiče a nejspíše
nepůjde proti tomu, co si přeje rodič slyšet. V tomto období zcela přiléhá přísloví„ty poškrábeš
záda mně a já tobě“.

Morálka je zaměřená na to být oblíbený, hodný a splňovat očekávání společnosti (druhých). Toto období
vzniká nejdříve v průběhu školní docházky.

3. úroveň Morálka hodného dítěte

Dítě jedná tak, jak se očekává od hodného dítěte. Jsou pro něj důležité a blízké vztahymezi
lidmi a jejich udržení. Před konkrétním chováním dítě zvažuje, jak toto chování přijmou
ostatní. Centrem zájmu již není pouze blaho dítěte samotného (jak tomu bylo v 1. a 2.
úrovni).

4. úroveň Morálka vyššího řádu

Dítě se řídí vnější autoritou, kterou uznává (rodina, zákony, školní řád atd.). Pokud jedná v rozporu s autoritou,
prožívá poté pocity viny. Pro dítě je důležité, aby byl řád dodržován i dalšími lidmi a aby to bylo spravedlivé.

To, že chceme děti zapojovat do procesu změny v rodině, neznamená, že je chceme vystavit volbě mezi
svými rodiči. Děti by si neměly muset volit mezi tátou a mámou. Zpravidla (a naštěstí) milují oba dva
stejně. Jde o to, aby děti měly možnost říct svůj názor a být vyslyšeny ohledně toho, co se jich
bezprostředně týká.
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Z praxe:

Anny byla od svých 4 let ve střídavé péči. Táta by na nic jiného nepřistoupil amáma tedy neměla na vybranou. Anny
je za střídavoupéčimoc ráda. V pubertě potřebovala změnu, potřebovalamít jedendomov. Když si vybrala, že bude
ve výlučné péčimatky, vnitřně se z toho zhroutila. Brzy poté ukončila ZŠ a šla na střední školumimo své bydliště, kde
bydlela u babičky. Tam poprvé měla jednu postel a na víkendy se vracela k mámě a k tátovi. A postupně se dávala
dohromady…

Chlapci je 8 let, chodí do druhé třídy ZŠ. Rodiče se rozešli, kdyžmu byly 3 roky a neustále se o něco soudí a přetahují
(již 5 let v kuse). Syn již dlouhodobě říká, že chcemít všechno napůl, aby se vyhnul věčnému konfrontování ze strany
matky a otce. Chlapec si nechce volit mezi rodiči. Chce se vyhnout neustálému trestu (ve formě výčitek od rodičů),
případně chce dosáhnout odměny – klidu a stability. Vůbec se nemůžeme bavit o tom, že si přeje rovnost mezi
rodiči.

Dále Kohlberg vytvořil ještě 5. a 6. stádium, kterým se zde nebudeme více věnovat. Jedná se spíše o teoretické
roviny morálky nejvyššího řádu.

Na vývoj morálky dítěte a přijetí morálních standardůmá největší vliv rodina. To, co se děje okolo dítěte, bude
dítě brát za normální, morální, a tudíž povolené. Vliv společnosti a kultury bude doplňovat to, co se naučilo
v rodině.

Při zpracování této kapitoly jsme použili tyto zdroje:

Interní statistika pro skupinový program Dětský průvodce rozvodem®

VRÁNOVÁ, T.; SCHOTLIOVÁ, M.; a kol. Dětský průvodce rozvodem®, pracovní sešit pro práci s dětmi v rámci
skupinového programu Dětský průvodce rozvodem®, 2017.

MATOUŠEK, Oldřich, et al. Sociální práce v praxi: Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál,
2010.

Interní metodika organizace Jak Dál? z.s. v rámci práce s rodinou

Interní metodika pro skupinové programyDětský průvodce rozvodem® a Jak se z toho nepodělat aneb co to zkusit
jinak?
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Interní statistika pro skupinový program Dětský průvodce rozvodem®

LEVINE, Peter A. a Maggie KLINE. Trauma očima dítěte: Probouzení obyčejného zázraku léčení: od raného dětství
po dospívání. Maitrea, 2012.

LANGMEIER, Josef, et al. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. H & H, 2002.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství a dospívání. Charles University in Prague, 2012.

GUEGUEN, Catherine a Thomas d' ANSEMBOURG. Cesta ke šťastnému dětství: empatická výchova ve světle
nejnovějších poznatků o mozku a emocionálním vývoji dítěte. Rybka, 2014.

LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Grada, 2006.

CHVÁLA, Vladislav a Ludmila TRAPKOVÁ. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál, 2017.

ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled vývojové psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

PIAGET, J. C.; INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2001.

CAKIRPALOGLU, Panajotis. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2012.

PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.

Zájemcům o hlubší informace doporučujeme:

LEVINE, Peter A. Probouzení tygra: Léčení traumatu: vrozená schopnost transformovat zdrcující zážitky. Maitrea,
2011.

OAKLANDER, Violet a Jiří ŠTĚPO. Třinácté komnaty dětské duše: Tvořivá psychoterapie v duchu gestalt terapie.
Praha: Portál, 2020.

SMITH, Heather. Děti a rozvod. Praha: Portál, 2004.

FORD, Melanie, et al. Jak přežít, když se rodiče rozvádějí. Praha: Portál, 2016.

CHVÁLA, Vladislav a Ludmila TRAPKOVÁ. Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Praha: Portál, 2008.
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Poznámky
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5. Kreativita v naší profesi

V této kapitole se dozvíte:

? co je kreativita a proč je v našem kontextu důležitá
? jak je možné kreativitu cvičit a rozvíjet

Otázky k zamyšlení:

K Jak rozumím pojmu kreativita?
K V čem se mi daří být kreativní?
K Jak mohu svou kreativitu v práci rozvíjet?

Kreativita jako soubor schopností popírat nepopiratelné, propojovat nespojitelné a nacházet originální řešení, je
dnes předmětem řady výzkumů. Je spojována s úspěchem v soukromém i pracovním životě člověka. V prostředí
pomáhajících profesí se však tematizuje málokdy, přestože její rozvoj zásadně ovlivňuje kvalitu poradenského
a terapeutického procesu a vnitřní pohodu pracovníka i klienta.

Co znamená být kreativní?

Opusťme úzké pojetí často spojené s uměleckými obory. Kreativita je způsob myšlení. Být kreativní znamená
nebát se hledat a vidět spojení tam, kde na první pohled nejsou zřejmá, nebát se hledat nové cesty a řešení
situací. Vzniká originální kombinací zkušeností, vjemů, emocí a poznatků, které máme uložené v našem
podvědomí. Chceme-li být kreativní, potřebujeme, aby spolu komunikovala mozková centra, která si za běžných
okolností informace nevyměňují. Řadu úkonů ve svém životě provádíme zcela automaticky a tím šetříme tělu
energii a čas. Proto je důležité ze zažitých stereotypů vědomě vystupovat a učit náš mozek „fungovat nově“.
Kreativita je komplexní fenomén projevující se v různých oblastech našeho života. Není druhem inteligence ani
speciálním talentem. Můžeme ji rozvíjet (pokud chceme) a může se stát zásadním faktorem ovlivňujícím naši
životní a profesní spokojenost.

K hlavním faktorům ovlivňujícím naši kreativitu, patří:

� zvídavost (Umíme a chceme si klást i nepříjemné otázky zpochybňující naše chápání světa?)
� vytrvalost (Jak dlouho a v jakém rozpoložení zvládáme nepohodlí, nejistotu či odlišnost?)
� představivost (Umíme si pohrávat s možnostmi řešení a hledat propojení tam, kde by nás to nenapadlo?)
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� disciplinovanost (Co jsme ochotni obětovat svému rozvoji? Jak se nám daří nahlédnout sebe sama?)
� spolupráce (Jak se nám daří dělit se o naše nápady? Jak přijímáme a jak poskytujeme zpětnou vazbu?)

Jak být kreativní?

Rozvoj kreativity úzce souvisí s procesemučení a procesem zvládání změn. Lze ji trénovat jako sval, ale stejně jako
u fyzického cvičení vidíme výsledky pouze při pravidelném tréninku. Trénink kreativity fyzicky nebolí, určité
nepohodlí však přináší. Nutí nás dívat se na sebe a svět kolemnás„jinak“. Výsledek rozvoje naší kreativity však stojí
za to. Přináší radost ze života i práce, odvahu vystupovat z komfortní zóny zaběhnuté rutiny a větší naději našim
klientům.

Existují faktory, které zásadně ovlivňují naše tréninkové předpoklady. K tomu být kreativní potřebujeme:

� prostor – tlak naši kreativitu tlumí (Jak si mohu vytvořit bezpečný prostor pro vlastní myšlenky?)
� čas – dejme mozku dostatek času přijít s něčím novým
� důvěru v sebe a proces – největším nepřítelem rozvoje kreativity je strach z možné chyby (Jak pracuji

s vlastní chybou? Co mi pomáhá strach z neúspěchu překonat?)
� humor – představuje hlavní předpoklad pro každý kreativní proces
� klást si správné a odvážné otázky (Jak ještě je možné k problému přistupovat? Co mi brání to zkusit?)
� diář – zapisujte si inspirativní myšlenky
� ochotu vědomě nabourávat zažité stereotypy
� Zkoušejte nové věci. Hledejte vždy alespoň ještě jeden úhel pohledu na věc. Vnímejte souvislosti.

Pokládejte si často otázky, zpochybňuje své zaběhnuté postupy. Dělejte, co vás baví, a dělejte to tak, jak vás
to baví.
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Proč být v pomáhající profesi kreativní?

Svět našich klientů je v jejich vnímání proměnlivý, nejistý a víceznačný. S rutinními postupy jen těžko
uspějeme. Rozvojem své kreativity:

� otevíráme nové světy sobě i klientům
� můžeme přinést nové řešení starého problému
� můžeme pomoci klientům být kreativní
� budeme se v poradenském procesu cítit ještě lépe
� nestojíme v cestě klientovým řešením

Při zpracování této kapitoly jsme použili tyto zdroje:

DACEY, J. S.; LENNON, K. H. Kreativita. Praha: Grada, 2000.

ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004.

Zájemcům o hlubší informace doporučujeme:

HLAVSA, J.; a kol. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha: SPN, 1986.

KIRST,W.; DIEKMEYER, U. Trénink tvořivosti. Praha: Portál, 1998.
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Zde je prostor pro Vaši reflexi.

K Jak rozumím pojmu kreativita?
K Kdy konkrétně jsem kreativní?
K V jaké oblasti svého života jsem nejkreativnější? (doma, v práci, ve vztazích, ve vymýšlení důvodů, proč XY

nejde :-) )
K Jak moc jsem spokojený s tím, jak jsem kreativní? Přál bych si být kreativnější?
K Jak mohu svou kreativitu v práci rozvíjet?
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6. Vidím, slyším, poslouchám – rozhovor jako
cesta od startu k cíli

„Přišla jsem na to, že když o svých problémech promluvím s někým, kdo jemi blízký, třeba s kamarádem
nebo někým, komu věřím, např. příbuzným, trenérem, učiteli, takmě to už tolik netrápí.“

Melanie, Annie a Steven Fordovi,
Jak přežít, když se rodiče rozcházejí?

V této kapitole se dozvíte:

? co může fungovat v rozhovoru s dětmi a proč
? jak začít rozhovor s dětmi
? jak je dobré se na rozhovor nachystat

Otázky k zamyšlení:

K Co se mi daří v rozhovorech s dětmi?
K Ve kterých situacích vnímám tenký led?
K V čem se chci lépe připravovat?

Mluvit s dítětem není nic neobvyklého. Komunikujeme přirozeně se svými dětmi nebo s dětmi svých kamarádů
a nepřipadne nám, že bychom pro to potřebovali mít nějaké zvláštní dovednosti nebo znát postupy, jak na to.
Prostě se snažíme ptát, zajímat se, ale už vědomě neřešíme, jestli správně pokládáme otázky, nasloucháme dítěti,
zda je vhodná doba a místo k rozhovoru a vlastně, jestli nám děti vůbec rozumí a jsme tzv. naladěni na stejný
komunikační kanál, nebo vysíláme každý na jiné frekvenci. Může být mnoho věcí, které běžně mimo svoji práci
neřešíme, a rozhovor se snažíme vést intuitivně.

V případě, že se s dítětempotkáváme v rámci své pracovní činnosti amáme za úkol zjistit citlivé, osobní a často
traumatizující informace, některé z nás může přepadnout obava, nejistota, možná i strach z toho, jak s dítětem
mluvit, abychom mu neublížili. Přirozeně se nám nechce dítě ještě více traumatizovat, vracet ho do nepříjemné
situace, kterou prožilo, ptát se na to, jak se cítilo, co se stalo apod. Máme spíše potřebu dítě chránit před špatným
zacházením a nepříjemnými zkušenostmi a rozhodně nechceme, aby bylo po setkání s námi lítostivé
a„rozložené“. Chcememu pomoci a mnohdy nevíme, jak na to.
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Dítě do rozhovoru nenutíme. Pro děti je důležité cítit, že jsme tu pro něj, zajímáme se o něj, chceme
naslouchat. Dítě si samo volí příležitost, kdy o svých trápeních bude mluvit a hlavně s kým. Sociální pracovník by
měl umět dítě zaujmout a vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude dítě cítit dobře, bude mít chuť se o své
pocity, trápení a rodinný příběh podělit. Tlak ze strany dospělého na získání informací o životě dítěte není tou
cestou, kterou by měl sociální pracovník jít. Časový prostor, možnost se vícekrát setkat, budovat vztah formou
obyčejných aktivit a skrze ně nacházet prostor pro sdělování těžkých věcí, je cesta, kterou se může pracovník
vydat.

Nejen při profesionálním rozhovoru s dítětem by měl být dospělý vybaven určitými dovednostmi
a schopnostmi, kterémumohou výrazně usnadnit rozhovor s dítětem.Martine Delfos (Povězmi.., 2018)
mluví o vlastnostech, znalostech a dovednostech, kterými je užitečné disponovat nebo se snažit o jejich
rozvoj, protože mohou výrazně pomoci nejen odborníkovi, ale třeba i učiteli nebo rodiči při rozhovoru
s dítětem. Patří mezi ně:

� respekt
� hravost
� porozumění povaze dětské komunikace
� orientace v dětské vývojové psychologii
� vhodné použití technik při rozhovoru

Díky těmto dovednostem a znalostem doplněným o odvahu, kreativnost a autentičnost, se můžete cítit při
rozhovoru s dítětem sebevědomě, uvědoměle, laskavě a pokorně. Van Haaren v knize Pověz mi… Jak vést
profesionální rozhovor s dětmi mezi 4–12 lety odkazuje na svůj výzkum v 80. letech, ve kterém zjistil, že ke zvýšení
efektivity rozhovoru s dítětem stačí odhození masky dospěláka svázaného strukturami, pravidly či domněnkami
a dopřání jisté dávku hravosti, fantazie, a to právě v čase, který věnujeme dětskému klientovi. Respektovat názor
dítěte, které nám říká, jak se cítí, věřit mu, že tomu tak doopravdy je, a nemyslet si, že je tomu jinak. Méně
předvídat a více naslouchat. Van Haaren mluví o pomyslné rovnici:

kvalita rozhovoru = vysoká míra kreativity

Vidět je někdy víc než říkat

Kouzlo v podobě nevyřčeného při práci zejména s menšími dětmi je až ohromující. Děti jsou bytosti, které
nasávají z dospělého vše, co vidí i slyší. Myslím, že v dětech bychom mohli najít našeho kouče nebo supervizora,
který nám reflektuje to, co mimoslovně sdělujeme svému okolí. Být vnímavý k neverbálnímu projevu (postoj
dítěte, navázání/nenavázání očního kontaktu, barva kůže, chvění těla, apod.) už od prvního pozdravu bývá
užitečné a může k nám vyslat mnoho signálů o tom, v jakém naladění dítě přichází.
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Krásně to dokresluje příklad s holčičkou, která se mne zeptala, proč tolik mrkám, když s ní mluvím. A předvedla, jak
to vypadá, když tolik mrkám. Uvědomila jsem si, že to dělám, když se na nějakou věc soustředím. Velmi hezky mi
nastavila zrcadlo a já si od té doby vždy, když s někýmmluvím, v duchu říkám, jestli moc nemrkáma druhou stranu
tím třeba neznejišťuji.

Dítě v centru naší pozornosti neboli TY a JÁ = MY

Představte si, že jste sochař, který začíná pracovat na soše dětské postavy, a jste ve fázi úvah a představ o tom,
jak bude socha vypadat. Ke svému hloubání využíváte vaše odborné schopnosti, dovednosti, kreativnost
a fantazii. Před sebou máte podstavec, na kterém bude socha stát. Aktuálně je postava v centru vaší pozornosti
a vy se snažíte si ji namyslet, co možná nejlépe to půjde. Zkusme být takovými sochaři při svojí přípravě
na rozhovor s dítětem. Pozornost zaměříme na dítě, se kterým se chystáme setkat.

Ze strany profesionála by mělo dojít k mentální i fyzické přípravě. Svoji mysl zaměřme na dítě, se kterým
se máte setkat. Potřebujeme dítě zaujmout, vytvořit bezpečnou a hravou atmosféru pro sdílení emocí
a zkušeností. Co můžeme udělat pro sebe a dítě, se kterým se chystáme vést rozhovor, abychom ze setkání měli
všichni dobrý pocit? Čemu věnovat pozornost, abychom rozvíjeli bezpečný prostor a byli pro dítě podporou?
Odpovědi budeme nacházet v dalších kapitolách.

6.1. Jak dobře začít
Herman používá ve své knize Najděte si svého Marťana výraz „malý Marťan“. Jedná se o imaginární postavičku
ve věku tří let, která žije v každém z nás a čeká na to, až ji někdo vhodným způsobem„osloví“. Jak jí ale oslovit, aby
na nás reagovala? Malý Marťan totiž nereaguje na všechno a na všechny. Je vybíravý a reaguje jen ty podněty,
kterým rozumí a líbí semu. Je to takový strážce dvou dveří v lidskémmozku – pravé a levé hemisféry. Každá z nich
je zaměřena na něco jiného a každý člověk má dominantnější jednu z nich.

Herman velmi jednoduše a výstižně objasňuje, jakým způsobem lidský mozek funguje. Když se při prvních
setkáních s dítětem zaměříme na to, co ho zajímá a baví, můžeme efektivně a cíleně připravit techniky pro další
setkání. Levá hemisféra je centrem rozumového a logického uvažování, tedy místem, které přijímá slova, důkazy,
chápe čísla, grafy, propojuje. Naopak pravá hemisféra je místem, které baží po emocích, pocitech, představách
a je centrem intuice, nadšení, bojovnosti. Pro utváření osobnosti je právě pravá hemisféra důležitější.
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S některými dětmi budeme fungovat více s pomocí her, které budou zaměřeny na logické uvažování, stavění,
počítání, budování – a tím budeme „klepat“ na levou hemisféru. V praxi to může vypadat asi následovně. Při
úvodním, seznamovacím rozhovoru se budeme bavit o tom, co dítě rádo dělá ve volném čase. Zjistíme, že rádo
hraje např. počítačovou hru Minecraft, Člověče, nezlob se, Scrabble atd. Dítě bude potěšeno a překvapeno,
když budete vědět, o jakou počítačovou hru se jedná, co se v ní děje, a budete si spolu o ní povídat. Téma
Minecraft nebo Scrabblemůže být taková pomyslná červená nit, která se bude vinout celým vaším setkáním a vy
se při ní můžete začít bavit o jiných tématech, např. co rád dělá táta, co ráda dělá máma, kdo s tebou tuto hru
doma hraje atd..

Dítě, které má naopak dominantnější pravou hemisféru bude dobře reagovat na aktivity, které se budou týkat
emocí, představ, soutěživosti, hudby apod. Takové děti můžete zaujmout využitím hudebních nástrojů (mohou
vyjádřit aktuální náladu skrze ně), kresbou, vytvářením, využitím představivosti v písku nebo pomocí symbolů.

slova
řeč

pojmy
racionalita
aritmetika

rutina
logika

detaily

obrazy
emoce
hudba
invence
iracionalita

kreativita
imaginace

intuice
celek

Příklad technik pro LH Příklad technik pro PH

� rozhovor – jasný, stručný, cílený
� informace v grafech a číslech
� strategické hry, puzzle, Scrabble
� stavebnice
� Archipelago, Život je život

� využití hudebních nástrojů
� výtvarná činnost, tvoření
� Sandplay, Sandtray
� práce s imaginací a prožitkem
� Archipelago, emoční karty



6.2. Než začneme
Mnoho terapeutů nejprve začíná pracovat s dospělými a až poté si „troufnou“ pracovat i s dětmi. Důvodů bývá
více, zejména je to strach z toho, že dítě nějakým způsobem špatně ovlivníme, nebo jej zraníme. U dospělého
vnímáme více jeho spoluzodpovědnost za proces terapie. Dále nás brzdí nedorozumění mezi dospělými a dětmi,
proto jsme se v předchozích kapitolách věnovali alespoň maličko vývoji dítěte. Častým blokem je nutnost
improvizovat a přizpůsobovat se tomu, v jakém rozpoložení dítě přijde. Vždy je dobré mít nějakou strukturu, ale
ještě důležitější je umět tuto strukturu a připravené aktivity dát bokem, a věnovat se tomu, co je „aktuálně mezi
námi“. Často také slyšíme, že se neumíme naladit na hru dětí.

Pokud tyto strachy znáte, je nejlepší si je přiznat. A potom je buď v supervizi, nebo na školení práce s dětmi,
rozpustit. Stabilita a jistota terapeuta je základní prvek pro terapii. Pokračujte ve čtení dál a třeba se některé
z vašich obav rozplynou již teď. Dospělí často potřebují svolení k tomu, aby byli spontánní a tady si to můžete
dovolit, protože přesně tohle pro práci s dětmi potřebujete. Vtáhnout děti do procesu, užít si to s nimi.

Osobní tip:

Když v terapii není sranda a lehkost, tak si pak říkám, čím to je. Někdy to nejde a bylo by to moc na sílu.
Ale i tak je důležité se o to pokusit – situaci zlehčit a náš kontakt si užít.

Již dříve jsme se věnovali jednotlivým bodům, které je důležité si vyjasnit. Teď se pojďme věnovat přímo práci
se sebou, respektive přípravě před setkáním s dítětem (a možná nejen s ním).

Příchod dítěte (nebo i jiného klienta) začínáme těmito dílčími kroky:

1. Připravuji si prostor v pracovně pro sebe a pro dítě.

� Přináším vodu (šťávu) a skleničky, případně si připravím věci na čaj.
� Vyvětrám a udělám„optický úklid“, aby dítě přicházelo do prostoru, na který je zvyklé.
� Pokud má dítě oblíbené hračky (či symboly atd.), se kterými spolupracujeme, tak je dám do popředí.
� Připravím si předem všechny další pomůcky (více viz. kapitola 5.2.4 Používané komunikační techniky při

vedení rozhovoru), které s dítětem používám nebo mám záměr je použít.
� Je pro mě důležité, abych měl na přípravu dostatek prostoru.
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2. Pokouším se zastavit a naladit se na sebe.

� Mám uspokojené svoje potřeby? (Pokud ne a můžu s tím něco udělat, vyřeším to.)
� Jak mi je? Jsem teď spíše „rozjetý a rychlý“, nebo se mi do ničeho nechce a potřebuji odpočívat? Případně

jsem v pohodě a uzemněný?
� Co se mi honí v hlavě? Dokážu to pustit, abych byl s dítětem a ne se sebou?
� Jak jsem teď emočně naladěný? Dokážu se od toho oprostit? Nebo tu kvalitu nějak můžu využít v práci a v

kontaktu?

3. Naladím se na dítě a na proces, ve kterém jsme.

� Vzpomenu si na dítě, na konkrétní prožitek z dřívějšího setkání, a nechám na sebe tuto vzpomínku chvíli
působit.

� Až poté se dívám na poznámky z minulého setkání.
� Uvědomím si zakázku dítěte (rodiny) a kde v tuto chvíli na společné cestě jsme.
� Na základě toho si připravím 2–3 aktivity, které bych s dítětem chtěl dnes dělat. Ujasním si, proč s ním chci

dělat zrovna tuto aktivitu.
� Zároveň si připustím, že to bude úplně jiné, než si představuji. Tento bod mi přijde velmi důležitý.

4. Vpouštím klienty do pracovny, vyzvedávám je na recepci ap.

� Vždy je pro mě důležité, abych se s dítětem i doprovodem pozdravil, podal jim ruku, navázal oční kontakt
a pozval je k sobě. Tam je vyzvu, aby se posadili.

� Poté záleží na tom, zdali pracuji jen s dítětem, nebo i s rodičem. Zda-li rodič zůstává celou dobu, nebo
odchází atd. Ale o tom více v další kapitole.

� Pokud rodič odchází, tak vyjasňuji, v kolik si pro dítě přijde a že jej já budu vpouštět do pracovny.

Osobní tip:

Na ladění vždy fungují dobře rituály. Osobně si nejdřív připravímprostor a poté se ladímna sebe, na dítě
a na proces.

Dělám to tak, že se zastavím a dívám se z okna. Vnitřním zrakem si skenuji svoje tělo a odpovídám si
na dílčí otázky. Tento proces mi nyní trvá 2 minuty. Následné nahlédnutí do poznámek a vytvoření si
plánu na setkání mi zabere cca 5 minut. Tímto vyplňuji čas, než zazvoní zvonek v pracovně.



Většinou mám v programu více dětí za sebou a mám mezi nimi krátké časové rozmezí (terapie trvá
zpravidla 50 minut), takže toto musím stihnout v 10 minutách. Je to možné, ale potřebuje to cvik.
Ze začátku doporučuji vkládat si mezi klienty větší pauzy.

6.3. Jak zaujmout druhého
Navázání očního kontaktu

Zastavení se, nalezení výškové úrovně pro vyhledání očního kontaktu s dítětem, pozdravení se, možné podání
ruky u starších dětí. To vše může druhé straně vyslat signál o tom, že je někým vnímáno.

Úsměv

Velmi jednoduchý, přirozený, přičemž často opomíjený způsob, kterým oslovujeme druhé. Zvlášť u dětí je
důležité se usmívat a přinášet tak vřelý a pozitivní přístup, který každého z nás pohladí po duši.

Oslovení

Oslovení toho druhého je důležité a pro příjemný kontakt s druhým zásadní. Domluvte se na tom, jak
se budete oslovovat, jak by dítě chtělo, abyste ho oslovovali, zda si budete tykat nebo vykat apod. S malými
dětmi si můžete domluvit i nějaký uvítací rituál, kterým se budete společně vítat a vnesete tak do vašich
společných chvil radost.

Trpělivost

Trpělivost při setkáních s dítětem vytváří bezpečný prostor, ve kterém je dovoleno být takový, jakým dítě je.
Vytváříte místo pro vyjádření a uvolnění emocí. Každé dítě potřebuje svůj čas k tomu, aby se připravilo
na obtížná témata. Nemělo by se stát, že se na dítě tlačí, protože je potřeba z něho dostat co nejvíce za jedno
setkání. Věnování dostatku času je odrazem naší trpělivosti a respektu k dítěti samotnému.

Naslouchání

Buďte jedno velké ucho a vnímejte verbální i neverbální projevy dítěte.
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Povzbuzení

Povzbuzovat dítě můžete nejlépe tak, že ho budete oceňovat. Začít můžete hned na prvním setkání, kdy
oceníte odvahu dítěte, že se s vámi potkalo a chtělo s vámi strávit čas.

Shrnutí přípravy a struktury rozhovoru v 10 bodech:

� mít vymyšlený rámec rozhovoru a jeho cíl; ujistit se, že dítě zná důvody návštěvy a že ví, kde
se nachází

� mluvit jednoduše, přizpůsobit řeč mladšímu/staršímu dítěti, dospívajícímu
� být hravý, využívat humor, kreativitu, být trpělivý, mít respekt
� připravit aktivity pro seznámení s dítětem, např. deskovou hru, pracovní listy, maňásky apod.
� zrekapitulovat to, o čem dítě mluvilo
� ujistit se, že rozumím tomu, co dítě řeklo a zda mi rozumělo
� aktivně využívat komunikační techniky, např. otevřené otázky, otázky k prozkoumání situace,

reflektující a shrnující otázky apod.
� mít baterii pomůcek, které pomáhají při rozhovoru, a to zejména pro děti ve věku 5–13 let, např.

práce s příběhem, maňásky/loutky, smajlíky, hlínu, písek, emoční karty atd.

6.4. Používané komunikační techniky při vedení rozhovoru
Paleta jednotlivých typů komunikačních technik, kterou najdete v této kapitole, vám může sloužit jako zdroj
inspirace nebo také tahák, který si můžete vytisknout a nalepit na zeď u pracovního stolu, popřípadě mít
v začátcích u sebe. Martine Delfos odkazuje na přehled technik ve své knize Pověz mi…, kde ho doplňuje o popis
konkrétních příkladů. Doplňujte, škrtejte, upravujte jej dle svých potřeb a zkušeností, které máte nebo budete
získávat v průběhu práce s dětmi. Užitečné a efektivní může být zapisování vašich formulací k jednotlivým
technikám, které si doplníte o odpovědi dětí.

Myslíme si, že spoustu komunikačních technik budete znát, používáte je, nebo jste alespoň o nějaké z nich už
slyšeli. Techniky jsou známé a využívané nejen při práci s dětmi, ale i při rozhovoru s dospělým v rámci
individuálních a skupinových setkání či facilitací rodinných/případových setkání, psychologických konzultací,
mediací apod.



Parafrázování

Přeformulování sdělení od dítěte vlastními slovy.

Příklad:„Jestli jsem tomu rozuměl/a správně, tak jsi mluvil/a o tom, že když se rodiče rozešli, tak jsi byla smutná,
ale skončily mezi nimi hádky a tobě se ulevilo.“

Otevřené otázky

Vybízí dítě k hlubšímu popisu, vyprávění, sdělení. Otázky jsou zpravidla uvozeny tázacími zájmeny: Jak? Jaký?
Co? Kdo?

Příklad:„Řekneš mi, jak si představuješ svůj svatební den?“

Uzavřené otázky

Nevybízí dítě k tomu, aby o odpovědi široce přemýšlelo, ale vybízíme ho k odpovědím „ano“ nebo „ne“.
Uzavřené otázky je dobré kombinovat s otevřenými a využívat je spíše pro ověření nebo doplnění informací.

Otázky„Proč?“

Odpověď na tuto otázku může být „protože“. Uvození otázky „proč“ vybízí druhého k zamyšlení, co udělal
špatně. U dětí může položená otázka „proč” vyvolat pocit diskomfortu, znejistění nad tím, co řekly. Dítě má
pocit, že se musí obhajovat, vysvětlovat a přestává být v bezpečné zóně. Některé děti přestanou mluvit úplně
nebo odpovědi velmi zkrátí.

Příklad: „Proč nechceš být u tatínka?“„Proč jsi nešla za mnou, když jsi chtěla s někým mluvit?“„Proč je červená
lepší než modrá?“

Shrnutí

Shrnutí by mělo proběhnout v závěru setkání, abychom vypíchli důležité informace, které jsme se dozvěděli
během rozhovoru, nebo když se s dítětem domlouváme na tom, jaké informace ze setkání budeme předávat
rodičům. Děti vybízím k tomu, aby poslouchaly, a kdyby se zapomnělo na něco, co je pro ně důležité, aby to
samy doplnily.
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Příklad: „Dnes jsi mluvila o svých zájmech, které tě baví a máš z nich radost, a jsou to plavání, malování, jízda
na kole. Kromě tvých koníčků, rodiny a školy jsme se bavili o tom, co tě v poslední době trápí a nevíš si s tím
rady. Přála sis, abych mamce a tátovi řekl/a o tom, že tě mrzí tvoje poslední chování k nim a k sestře…“

Objasnění otázky

Cílem takové otázky je ověřit si, že obě strany rozumí tématům a prioritám rozhovoru stejně.

Příklad:„Rozuměl jsem tomu správně, že…?“

Oceňování

Příklad: „Vážím si toho, že jsi mi dal/a důvěru a chceš, abych o tom, co tě trápí, mluvil/a s rodiči.“ „Musíš být
odvážný, když jsi dnes za mnou přišel a víš o mně jen něco málo od mamky. Toho si vážím.“

Reflektování emocí, procesu apod.

Přijetí reakcí a emocí druhého můžeme vyjádřit reflektováním toho, co vnímáme jako důležité.

Příklad:„Slyším, že křik je pro tebe způsob, jak vyjadřuješ vztek.“ „Vidím, že toto téma je pro tebe obtížné, nevíš,
co k tomu říct, napsat, namalovat. Zkusíme to vyjádřit při jiné aktivitě…“

Sebevyjádření„Já výrok“

Příklad: „Je mi nepříjemné, když mi skáčeš do řeči, protože zapomenu, co chci říct. Potřebovala bych,
kdybychom se dohodli na tom, že když někdo bude mluvit, tak ten druhý bude naslouchat a nebude mluvit.“

Empatie

Příklad:„Chápu, že teď o tomnechceš s námimluvit, a proto sedíšmimo kroužek. Až budeš chtít sám/a, tak se k
námmůžeš vrátit a sednout si do kroužku a třeba jen poslouchat, o čem si povídáme.“

6.5. Struktura rozhovoru
Martine Delfos shrnuje strukturu rozhovoru v přehledné tabulce (Pověz mi…, 2018):



Struktura Věk 6–8 let 9–10 let 11–15 let 15–18 let

Úvod Představení sebe, prostředí
Sdělení rámce rozhovoru

Dohodnutí se na vzájemném oslovení
Co budeme dělat s informacemi od dítěte,„kdo je uvidí?”

Podpořit dítě vyjádřit svůj názor, emoce, přání, atd.
Říci si STOP!

Zjištění emočního naladění dítěte

Obsah Vzájemné poznání
Zjištění emočního naladění dítěte

Humor
Ptát se na zájmy a snažit se propojit jeho zájmy s obsahem našeho rozhovoru a jeho zakázkou.

• Pojmenovat zakázku
od rodičů a pobavit
se s ním o tom, jak jí
rozumí.

• Pojmenovat zakázku
od rodičů a bavit se,
jak moc to vidí stejně,
jako rodiče.

• Zjistit jeho očekávání od spolupráce, aniž
bychom vkládali info o zakázce od druhých.

• Zjistit očekávání dalších od spolupráce:
• Máma? Táta? Učitelka? Kurátor? atd.

• Více her a méně
povídání (15–20 min.)

• Povídání 30–45 min.
doplněno hrou

• Rozhovor cca 50 min. • Rozhovor může být
i delší než 50 min.

• Ptáme se spíše
na prostor nikoli
na čas„kde“? X„kdy“?

• Děti jsou schopné
pojmenovat, co
se dělo.
Chronologicky s tím
pracovat stále moc
neumí.

• Děti jsou schopné pojmenovat, co a kdy se dělo.
Umí pracovat s chronologií.

• Střídat uzavřené
a otevřené otázky.
Pokud se dítě nechytá
na otevřené, je zcela
OK využívat primárně
uzavřených.

• Střídat otevřené
a uzavřené otázky.

• Otevřené otázky.
• Uzavřené používat
pouze pokud
otevřené nefungují.

• Otevřené otázky.
Uzavřené používat
pouze pokud
otevřené nefungují.

• Pozorování neverbální
komunikace

• Pojmenování neverbální komunikace
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Při zpracování této kapitoly jsme použili tyto zdroje:

DELFOS, Martine, and Ruben PELLAR. Pověz Mi…: Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety. Portál,
2018.

FORD, Melanie; et al. Jak přežít, když se rodiče rozvádějí. Portál, 2016.

HERMAN, Marek. Najděte si svého marťana: Co jste vždycky chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli.
Hanex, 2008.

Struktura Věk 6–8 let 9–10 let 11–15 let 15–18 let

Závěr • Vyber si kartičku, jaké to bylo?
• V jaké náladě odcházíš?
• Jaké to pro tebe bylo?

Shrnujeme obsah našeho setkání a ověřujeme si to
u dítěte, zdali to tak taky vnímá.

• O čem to dnes pro tebe bylo?
• Je něco, co ti z toho dnes přišlo užitečné?
• Jak ti teď je, když budeme teď končit?
• Co bymělo být příště jinak?

Setkání shrnuje klient. U starších dětí
se nespokojíme s„bylo to zajímavé a hodně mi to
toho dalo“ a ptáme se„co konkrétně ti to dalo?“

Ocenění za spolupráci a odvahu, či hravost.
Pokud jsou nějaké termínované úkoly, tak je na konci pracovník připomíná.

Možné
využití
metod
práce
a pomůcek

• rozhovor
• imaginace
• práce s příběhem
• emoční karty
• nedokončené věty
• maňásci
• pracovní listy
• malování
• tužka, papír, fixy
• kamínky
• a mnoho dalšího

• rozhovor
• imaginace
• práce s příběhem
• Sandplay
• nedokončené věty
• pracovní listy
• malování
• emoční karty
• tužka, papír, fixy
• kamínky
• a mnoho dalšího

• rozhovor
• imaginace
• práce s příběhem,
tématické video

• hudba jako podkres
• tužka, papír, fixy
• kamínky
• procházka venku
• a mnoho dalšího

• rozhovor
• práce s příběhem
• jakékoliv karty
• hudba
• odkazy na internetu,
videa, obrázky

• procházka venku
• a mnoho dalšího



Zájemcům o hlubší informace doporučujeme:

FURMAN, Ben a Johana SANDQVIST. Nikdy není pozdě na šťastné dětství: jak překonatminulost. Portál, 2015.

GUEGUEN, Catherine a Thomas d' ANSEMBOURG. Cesta ke šťastnému dětství: empatická výchova ve světle
nejnovějších poznatků omozku a emocionálním vývoji dítěte. Rybka, 2014.

HEEGAARD, Marge Eaton. When Mom and Dad Separate – Children Can Learn to Cope with Grief from Divo.
Woodland Press, 1991.

OAKLANDER, Violet a Jiří ŠTĚPO. Třinácté komnaty dětské duše: Tvořivá psychoterapie v duchu gestalt terapie. Portál,
2020.
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Poznámky



7. Nová dimenze – online prostor

V této kapitole se dozvíte:

? jak realizovat setkání online a proč se toho nebát
? v čem se online setkání liší od osobního
? jak je možné využít online setkání jako nástroj efektivního kontaktu s dětmi
? co čekat od online setkání s dětským klientem

Otázky k zamyšlení:

K Jak se cítím v online kontaktu?
K V čem vidím hlavní výhody a nevýhody online setkání?
K Jak se mohu na online setkání co nejlépe nachystat?

V průběhu roku 2020 prošla terapeutická a poradenská praxe obrovskou změnou. Když se vyhlásil lockdown,
sociální služby, poradci i terapeuti museli ze dne na den zavřít své pracovny. Na jaře jsme se vraceli zpátky
k telefonům, někdo experimentoval s dříve vyzkoušeným Skypem atd. Jelikož jsme na podzim očekávali
podobnou situaci (a ona opravdu přišla), mohli jsme se již lépe připravit na online práci s klienty.

Pro zajímavost – první výzkum s„distanční psychologickou a psychiatrickou péčí“ vznikl v USA v roce 1971
(Solow,Weiss, Bergen, Sanborn). Zkoumány byly terapie 199 pacientů z let 1968 a 1969. Terapeut i pacient
u sebe tehdy měli oboustrannou televizi (televizi s kamerou). Výsledky byly srovnatelné s prací face to face.

V roce 2020 se s výzkumem online práce s klienty zcela roztrhl pytel. Myslím si, že tyto výzkumy se v dalších cca
5 letech budou výrazně odlišovat s tím, jak budeme postupně získávat více a více zkušeností.

V současné době se jeden člen našeho týmu účastní grantového projektu TAČR (Možnosti a limity distanční
péče u psychosociálních oborů), který je realizován katedrou psychologie na filosofické fakultě Univerzity

Palackého v Olomouci.
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Nyní nevíme, jak se online práce bude využívat i v době, kdy bude setkávání se mezi lidmi opět bez rizika.
I přesto chceme zmínit naše získané zkušenosti a zkušenosti našich kolegů z tohoto velmi zvláštního
a přelomového období.

Hlavní je uvědomit si, že internet boří mnoho překážek, které předtím některé lidi od setkání odrazovaly
(vzdálenost, fyzický kontakt, nedostatek času ap.). Zároveň některé nové překážky staví (potřeba kvalitního
připojení, techniky: počítač, telefon, sluchátka; klient si musí zajistit prostor pro sebe atd.). Kontakt online je jiný,
než setkání face to face. Přesto si myslíme, že i na dálku je možné kvalitně podpořit jak dospělé, tak děti. Musíme
ale změnit některé zajeté vzorce.

Tuto problematiku jsme si rozdělili na 3 hlavní části:

� Půjdeme vůbec do on-linu?
� V čem je to jiné, než kontakt tváří v tvář?
� Specifika online práce s dětmi

Tento výčet není kompletní. Děkujeme kolegům z Dělám, co můžu8 a Spolku porozumění a sdílení9

za organizování sdílení a webinářů, kde jsme mohli sdílet naše„best practices“ v průběhu roku 2020.

Půjdeme do on-linu?

To je základní otázka. Pokud zní odpověď „ne“, tak je to vyřešené. Pokud je odpověď „ANO“, přichází mnoho
dalších otázek:

1. Opravdu se chci přesunout do on-linu?

� Pokud do on-linu nechcete, hodně práce se dá udělat také přes telefon (ideálně pokud máte neomezený
tarif ). Tomu se zde ale více věnovat nebudeme.

2. Na jaké platformě se budeme potkávat?

� Microsoft Teams, ZOOM, Skype, Google Meet, WhatsApp, FB Messenger, jiné?
� Poté je potřeba se naučit se s daným programem dostatečně kvalitně pracovat, abyste byli schopni

provázet vaše klienty např. tím, že„jim nejde kamera, neslyší vás“ atd.

8 https://www.delamcomuzu.cz/
9 https://spolekspas.cz/
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� Doporučuje se, aby měl každý klient „svůj odkaz“, tzn. aby se nestalo, že na jednom odkazu pracuji s více
lidmi.

� Doporučuje se setkání buď „zamykat“, nebo nastavit schůzku tak, že každého, kdo se přidá, musíte jako
organizátor„odsouhlasit“.

3. Je tato platforma bezpečná?

� V České republice je aktuálně (listopad 2020) jediný dostatečně zabezpečený komunikátor Microsoft
Teams. My se orientujeme dle toho, zdali splňuje americkou bezpečnostní normu pro telemedicínu
HIPAA. Tyto informace jsou dohledatelné na internetu. Rozhodně nedoporučujeme používat například
produkty Facebooku, jako jeWhatsApp či Messenger.

4. Máme potřebnou techniku?

� Mám počítač nebo notebook, případně mobil či tablet?
� minimální vybavení je smartphone se sluchátky
� Mám svoji techniku zabezpečenou tak, abych do ní mohl vkládat citlivé údaje o klientech?
� Mámůj počítač/notebook kameru a mikrofon?
� Mám kvalitní připojení k internetu?

• zjistíme to například na https://rychlost.cz/ (upload minimálně 3 MB/s)
• pokud budeme na mobilních datech, tak nás 1 hodina hovoru přes ZOOM vyjde cca 1 GB dat

� Můžu si do počítače připojit i „internetový (síťový) kabel“?
• pak připojení funguje lépe

� Mám sluchátka, případně reproduktory?
� Mám místo, kde můžu s klienty pracovat tak, abych neseděl před oknem a nebyla ze mě vidět pouze

silueta? Co zobrazuje kamera za mnou?

V čem je to jiné, než kontakt tváří v tvář?

Velmi se zde projeví to, jaký máme vztah k technologiím (my i klienti). Kdo nemá techniku rád, tak na online
nepřistoupí, nebo to bude brát velmi úkorně. Zde nabízíme výčet našich postřehů:

� Před prvním setkáním se může objevit výrazná úzkost přidaná obavami, „zdali se spojíme“. Doporučujeme
se proto buď cvičně spojit v jiný termín, nebo například 5–10minut před první konzultací. Ty pokračující již
běží zpravidla bez problémů.
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� Výrazně doporučujeme mít sepsaný návod, který budete posílat klientům.10

� Je nutné se maličko vyznat v technologiích a poskytnout klientům rady či odpovědi, jak se můžou připojit.
� Online kontakt klade na terapeuta obecně větší nutnost struktury a aktivity.
� Pro klienty i pro terapeuty je snadnější být v hlavě. Je potřeba průběžně výrazně více oslovovat také tělo

a emoce.
� Pokud program, přes který pracujeme, umožňuje vypnout zobrazení vás, tak to velmi doporučujeme.

Ze začátku se terapeuti dívají cca 70 % času na sebe, místo na klienta.
� Online kontakt je pro terapeuta zpravidla náročnější.

• Důvodem je nejspíš absence mnoha dalších podnětů, které nám náš mozek dopočítává, jiné
soustředění, naše prodleva mezi videem a audiem, případně problémy s připojením.

• Dejte si po online konzultaci větší přestávku. Protáhněte se, uzemněte se, dívejte se z okna, udělejte
si pohodu, odpočiňte si.

• Vzpomeňte si na to, jak jste začínali s face to face schůzkami. Opravdu je to jiné. Časem si na to
zvyknete.

� Klienti častěji ruší setkání, které je online. Shodlo se na tom přes 350 terapeutů, se kterými jsme se o tom
bavili přes platformu Dělám, co můžu. Stejně tak se rozvolnila dochvilnost klientů. Je důležité si nastavit
hranice, zdali poskytnu 50 minut konzultace, nebo končíme ve 14:50. To je na každém z nás.

� Klientům chybí„přechod“ na terapii a z terapie. V 13:58 dělám s Pepíkem úkoly a ve 14:00 mám konzultaci.
� Klienti obecně vnímají online setkání jako flexibilnější.
� Jsou určité typy klientů, kterým online svědčí více a kterýmméně.
� Je důležité, abychom neměli vypnutý mikrofon (nebyli „mute“). Pokud bychom v terapii museli vždy si

mačkat tlačítko, mohli bychom se„zabrdit“ a ztratit kontakt.
� V onlinu musíme více přehánět gesta. O to víc s dětmi.

Specifika online práce s dětmi

Online terapie s dětmi je v ČR naprosto v plenkách. Nyní vznikají skupiny, které sdružují první pionýry v tomto
odvětví. Velmi děkuji Aleně Vávrové za její webinář přesDělám, comůžu. Budu vycházet z mých i jejích zkušeností
a ze zkušeností kolegů. Dále vycházím ze semináře organizovaného přes organizaci Gaudia, lektorka byla Sabine
Vermeire (Holandsko). Berte následující řádky jako inspiraci. Jsem si jistý, že za rok bych tuto kapitolu napsal jinak.

Nejmladší dítě, se kterým jsem osobně pracoval online, mělo velmi čerstvě (asi týden) 5 let a pracovali jsme
vždy plnou časovou dotaci, tzn. 50 minut. Kolegyně popisují zkušenosti i se 4letými dětmi. O úspěšné práci
s mladšími dětmi jsem zatím neslyšel. Nyní si nedokážu představit práci s dětmi např. s mentálním postižením,
autismem či senzorickými vadami.

10Například viz https://ondratoth.cz/pruvodce-online-setkanim

https://www.delamcomuzu.cz/
https://ondratoth.cz/pruvodce-online-setkanim
https://www.delamcomuzu.cz/


Připravte se

Fyzicky i psychicky se dejte do pohody. Připravte si oblíbené hračky, se kterými jste pracovali. Fixy, papíry,
modelínu, prostě všechno, s čím pracujete face to face. Je skvělé mít nějakého maňáska pro zachycení
pozornosti dítěte v začátku konzultace. Přineste si pití, ať je i vám dobře.

Osobně rád sedávám na zemi (na dece) a počítač mám taky na zemi. Dál od sebe, ať je na mě vidět. Potřebuju
mít prostor, ať můžu„blbnout“ a dítě vtáhnout do spolupráce.

Zmenšete svoje očekávání

V koroně děti přišly o mnoho jistot. Proč by měly přijít i o možnost potkat se s vámi? Už jen vidět se a navázat
kontakt může být pro dlouhodobou terapii důležité. Kamera může dobře pomoci v udržování kontaktu
a vztahu mezi vámi a dítětem. Zbavme se (přinejmenším do prvních online setkání s dětmi) velkých sociálně-
terapeutických ambicí.

Využijme toho, že jsme u sebe a zároveň u dítěte doma, v jeho prostředí.

Nikdy jsme si nebyli tak blízko, jako když si vidíme do pokojíčku a do ložniceMůžeme vidět věci, které bychom
jinak neviděli, a je potřeba s tím počítat. Některé děti pobíhají po bytě a ukazují. Uvidíme, jak je domácnost
vybavená a jaké jsou vztahy. V některých domácnostech nejsou dveře atd. K těmto informacím bychom se z
naší pracovny velmi těžko dostali.

Vždy je fajn, aby děti měly s sebou (přichystané od rodičů) tužky, fixy (ty jsou lépe vidět přes kameru), papíry,
oblíbené hračky, pití a složku s minulými výtvory, které jsme spolu dělali.

„Jak to tady u tebe vypadá?“ „A tohle je ta postýlka, o které jsi mi říkal?“ „Ukaž mi oblíbené hračky.“ „Najdi
nějakou věc, se kterou jsi v poslední době víc, než obvykle.“„Najdi hračku, kterou jsi už dlouho nepoužil?“ ap.

TIPY A TRIKY

Většina komunikačních kanálů umožňuje nějakou sdílenou kreslící plochu. Tam jemožné si něco nechat
nakreslit, případně společně něco tvořit. Jde velmi pěkně pracovat třeba s fotkami, jak našimi, tak dítěte.
Bavit se o vztazích, zážitcích atd.
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Na začátek musíme dítě zaujmout a vtáhnout jej do kontaktu. To je náš úkol číslo 1. Můžeme k tomu
využít:

� maňáska, plyšáka ap.
� hru na akvarijní rybičky (jsme ryby v akvárku a plaveme si)
� zrcadlící hry (jeden dělá pohyby a druhý je zrcadlí; pak se prostřídáme)
� rozhovor s plyšákem (místo dítěte sedí jeho oblíbený plyšák a mluvíme s plyšákem)
� fyzickou rozcvičku
� dělání a napodobování obličejů, zvířat, emocí, zvuků, … (já dělám, ty napodobuješ, pak

se prostřídáme)
� u starších dětí můžeme začít normálně rozhovorem: „Co jsi dělal před chvilkou?“ „Co bylo fajn

za poslední dobu?“

Dále se dá pěkně pracovat s kresbou –my kreslíme fixou, je to lépe vidět. Průběžně či na konci si obrázek
můžeme ukázat a pak s kresbou můžeme dále pracovat. Můžeme pracovat i s modelínou (každý máme
svoji).

Můžeme tvořit příběhy, povídky, pohádky, pracovat s imaginací.

Je také možné dobře monitorovat emoce. Můžeme mít nafocené emoční karty, které používáme, a dát
dítěti vybrat. Dítě pak zakresluje do panáčka, kde je jaká emoce atd.

Fáze online práce s dětmi

Proces online práce bychommohli rozdělit na tyto fáze:

1. prekontakt – domluva kanálu (s rodičem), příprava nás i dítěte – je fajn to mít napsané v emailu a posílat
to dopředu

2. kontakt s dítětem – navázání se, zachycení jej do kontaktu; zpravidla začínáme terapii slovy: „Vidím tě.
Slyšíš mě?“

3. tvorba
4. dozvuk a upevnění toho, co jsme vytvořili – a příprava na příště
5. postkontakt – vytvoření zápisu, sebepéče, domluva dalšího termínu (s rodičem), fyzické protažení se

V online kontaktu se často nedostaneme k fázi 3 – tvorba. A i to je v pořádku.



Poznámky
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8. Techniky pro práci s dětmi a rodiči

V této kapitole se dozvíte:

? jaké techniky můžete při práci s dětmi či rodiči použít
? proč a jak pracujeme s peery

Každý terapeut či sociální pracovník přichází s jiným přístupem s ohledem na absolvované výcviky a styl práce,
který mu pomáhá při jeho práci s rodinami. Tereza je ve výcviku narativního přístup, kdy s dětmi předělává rámec
toho, jak danou situaci vnímají. Ondra pracuje s KBT a Somatic Experiencing®. Dana dělá s rodinami rodičovskou
terapii. Dita se věnuje koučinku.

Žádný přístup není lepší či horší. Často můžeme využívat stejné metody a techniky, ale někdy se můžeme
odlišovat v záměru či pořadí jednotlivých aktivit.

V následujících kapitolách jsou uvedeny některé techniky, které můžeme při práci s dětmi využít:

8.1. Pozvánka na setkání s dítětem
Setkání s rodiči, které předchází setkání s dítětem, má za cíl zmapovat potřeby, obavy a rodinnou situaci, ve které
se rodina nachází. Dalším krokem je domluva s rodičem na setkání s dítětem. Rodičům vysvětlujeme, že je
důležité znát i přání, potřeby a emoční nastavení jejich dítěte. O tom, že budeme mluvit s jejich dítětem, by měl
vědět i druhý rodič. Tímto krokem podporujeme rodiče v jejich rodičovské odpovědnosti a na nové cestě, která
se týká jejich dětí. V případě, že se rodič nechce do tohoto procesu zapojit, přijít na úvodní setkání, respektujeme
jeho důvody. Upozorníme ho, že může nastat situace, kdy jeho dítě bude potřebovat jeho podporu nebo mu
bude chtít samo, popřípadě prostřednictvím nás, něco sdělit, a v tomto případě ho budeme kontaktovat. Sám
rodič nás může kontaktovat, pokud změní názor. Když nastane situace, kdy nám rodič zakáže s dítětem mluvit,
výslovně si to nepřeje a spolupráci s námi odmítá, pracujeme pouze s jedním rodičem na jeho zakázce a podpoře
dítěte skrze něj.

Rodiče se často obávají toho, jak děti na setkání se sociálním pracovníkem připravit, co mu vlastně mají říct.
Pro děti ve věku od 5–10 let máme připravenou pozvánku, kterou předáváme rodiči, aby ji s dítětem přečetl, řekl
mu jméno pracovníka, ke kterému půjde, může mu na našich webových stránkách ukázat fotky prostředí, kde
se spolu setkáme. U větších dětí rodiče podporujeme ve sdílení své zkušenosti a podpoře se setkat i s námi.
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Můžou přijít pouze na jedno setkání, vyzkoušet, poznat nás. Dítě má právo odmítnout setkat se s námi, ale má
i možnost přijít se seznámit, vyzkoušet s námi být, vyslechnout nabídku pomoci a podpory.

Do pozvánky pro děti ve věku 5–10 let je možné zakomponovat např. maskota organizace, plyšáka,
loutku, kterou používáte při práci s dětmi – a doplnit textem, který si můžete přizpůsobit dle svých
potřeb.

Možný text na pozvánce:

Ahoj děti, poznal jsem už tvoji maminku a tvého tatínka a chtěl bych poznat i tebe. Jsem hodný, ale hrozně
zvědavý skřítek a zajímámě spousta věcí o tobě, např. co tě baví, jak semáš, jakoumáš rád barvu. Rád bych
se ti pochlubil místem, kde bydlím. Mám spoustu hraček. Přijdeš? Těším se na tebe!

8.2. Pracovní listy
Pracovní listy využíváme v rámci mapovacích setkání dítěte a sociálního pracovníka a dále při dlouhodobějším
provázení. Vytvořili jsme si pracovní listy, které mapují oblasti života dítěte, tzn. rodinu, kamarády, zájmy, školu.
Postavou, která se zajímá o svět dítěte, je skřítek Emouš, který je na obrázku, ale i ve fyzické podobě jako loutka,
kterou můžeme při naší práci využívat.

(Zdroj: Pinterest – https://cz.pinterest.com/)
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Děti si mohou vybrat způsob vyjádření se podle toho, jestli spíše rády kreslí, píší, povídají. Pokud ani jedna
zmožností není dítěti příjemná, tak se snažíme najít jinou, vhodnější, zábavnější metodu, která námo dítěti řekne
více.

V poslední době se s pracovními listy roztrhl pytel (nejspíš také díky evropským dotacím). Můžeme je používat
buď jednorázově nebo opakovaně. Každému sedí jiné, proto si dejte čas a prolistujte si je.

� lze je stáhnout volně na internetu: velmi širokou zásobu pracovních listů zaměřených na rodinu, zájmy,
emoce, sebepoznání, přátele atd. najdete na webových stránkách www.wearelumos.org/czechrepublic.11

� pracovní listy můžete koupit v knihkupectví (Šimonovy pracovní listy na podporu SPU, Kuliferda a jeho svět,
listy na práci s pozorností, Pomoc traumatizovanému dítěti a mnoho dalších)

� velké množství listů naleznete na Pinterestu nebo Googlu (například oblíbený Blob), kde se můžete
probírat dalšími podobnými obrázky (pozor, někdy zde člověk zůstane výrazně déle, než měl v plánu)

� lze je zakoupit na www.sesitplnyhodnot.cz atd.

8.3. Archipelago
Archipelago (z lat.„souostroví“) je název pro kreativní, strukturovaný a hravý nástroj, který nabízí prostor pro práci
s dětmi, které zažily rozvod nebo rozchod rodičů. Jedná se o počítačový program, který vznikl z nápadu dvou
zkušených psycholožek z Brna, paní Taťány Šimečkové a Gabriely Vykypělové, které mají bohaté zkušenosti
s terapeutickou práci s dětmi i dospělými nacházejícími se v období rozvodu/rozchodu.

Tato metoda se řadí mezi terapeutické a poradenské nástroje, není to však diagnostický nástroj. Důležitá je
interakce mezi průvodcem a samotným dítětem. Počítačový program u dětí podporuje jejich fantazii, kreativitu,
hru. Obě autorky jsou absolventkami Gestalt psychoterapeutického přístupu a i v tomto programu jsou otisknuty
prvky z něho i dalších směrů.

Pro dítě je počítačové prostředí s ohledem na dnešní moderní dobu známým, blízkým nástrojem, který umí
ovládat. Díky takovému modernímu způsobu se může odborník dostat rychleji k dítěti a podpořit tak společný
kontakt a spolupráci. Věková hranice je od 4 do 12 let, ale vždy záleží na individuálním posouzení samotného
dítěte s ohledemna jeho emoční a sociální zralost. Tatometoda cílí i na děti předškolního nebomladšího školního
věku, protože využívá odpovídající techniky práce s dětmi (maňásci, tvoření, malování, práci se symbolikou
a metaforou).

11Volně ke stažení: https://www.wearelumos.org/publikace/ – „Pomocný materiál pro vyhodnocování potřeb dítěte
a komunikaci s dítětem pro sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči“, „Stěhuju se“ či další; nebo v rámci sady Focus
Box

http://www.lumos.cz/
https://www.wearelumos.org/czechrepublic/
http://sesitplnyhodnot.cz/
https://www.delamcomuzu.cz/
https://www.wearelumos.org/publikace/
https://www.delamcomuzu.cz/
https://www.delamcomuzu.cz/
https://www.delamcomuzu.cz/


Program je koncipován na dlouhodobější spolupráci, ale dá se využít i omezeně, např. v rámci poradenského
procesu, při kterém mapujete prostředí, ve kterém dítě žije. Můžete využít pouze karty znázorňují zvířecí rodinu,
která prochází změnou. Práce s kartami může být doplněna o vytvoření svého zvířete, jako maňáska, se kterým
můžete dále pracovat v rámci mapování potřeb a přání dětí. Program nabízí prostor pro kreativnost nejen
ze strany dítěte, ale i samotného průvodce. Nemusí se tedy využívat v maximálním rozsahu, ale pouze částečně,
dle zkušeností a možností průvodce.

Přesný počet sezení není striktně nastaven. Můžeme se bavit o 8–10 setkání, ve kterých je zahrnuta i fáze
seznamovací, práce s kartami, samotná „cesta“ v rámci počítačového programu, práce s knihou a závěrečné
setkání s rodiči a uzavření. Záleží na tempu dítěte, nastavení spolupráce, náročnosti rodinné situace apod. Prvních
pár setkání s dítětem by mělo být věnováno navázání důvěry dítěte, seznámení se navzájem s prostředím
a samotným programem. Než se zahájí samotná práce v rámci Archipelaga, měla by proběhnout schůzka s rodiči,
na které dojde k seznámení se s metodou a domluvení se i s dítětem na započetí práce.

Vhodnost zapojení dítěte do této spolupráce se pojí s aktuální situací v rodině. Rodina by se neměla nacházet
v soudním sporu, a to z důvodu nastavení bezpečného prostoru pro práci, která nebude narušena zájmem
a potřebou rodičů získat pro soud zprávu. Dítě by se mělo nacházet ve fázi, kdy je schopno hledat a pracovat
na svých obranných mechanismech. Jedná se tedy o rodiny, které rozvodem/rozchodem prošly již v minulosti.
(Šimečková, Vykypělová, 2020)

Program je určený pro zkušené průvodce z řad sociálních pracovníků, psychologů, terapeutů apod.
S programem se můžete seznámit na jednodenním školení, které pořádají samotné autorky. Podmínkou pro
přihlášení na kurz a používání programu je dosažené vzdělání (magisterského nebo vyššího), popřípadě
absolvovaný psychoterapeutický/poradenský výcvik. V případě dotazů týkající se například vašich zkušeností
a výcviků v jiném směru doporučuji kontaktovat samotné autorky, se kterými můžete svoji situaci konzultovat.

(Archilepago – ukázka slidu z programu „Bezpečnémísto“; zdroj: Games4Therapy)
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8.4. Rozehřívací aktivity na začátek – individuální kontakt
S dětmi na začátku setkání (zejména při prvním setkání) děláme různé otevírací aktivity, aby se děti uvolnily
a získaly pocit bezpečí.

Osobně mi v tom pomáhá paralela, že když chci po poupěti, aby se rozevřelo, taky potřebuje čas a příhodné
podmínky. Když na něj půjdu silou, tak ho možná otevřu, ale dost pravděpodobně jej zraním.

Úvodních seznamovacích aktivit může být mnoho. Můžeme využít pracovní listy, kamínky, karty, viz. ostatní
techniky.

Osobně rád kreslím ruku a do každého prstu píšeme odpověď na otázku. Píšu vždy
já i dítě (děti), abychom se poznali vzájemně. Otázky pokládám já a nechám také
dítě, aby se zeptalo na něco ono mě. Poté si naše ruce přečteme a bavíme
se o obsahu.

Další bezpečná seznamovačka může být již dle dohodnuté zakázky
s dítětem. Například pokud je zakázka pracovat na vztazích, tak můžeme
brát kamínky a pokládat za každého našeho kamaráda jeden kamínek
a něco o něm říct.

Pokud je zakázka zaměřená na sebedůvěru, tak se ptám „co rád děláš?”
A za každou věc položím jeden kamínek.

Takhle můžeme pokračovat až donekonečna.

8.5. Rozehřívací aktivity na začátek – skupinová práce
Pro práci se skupinou dětí je zcela nezbytné pracovat s dynamikou skupiny, zejména s její tvorbou. Za začátku

vždy hrajeme seznamovačky. Osobně mám moc rád web se skatuskými hrami https://www.hranostaj.cz/. Je tam
spousta her s návody a možností filtrovat. A když si místo slovo„vlče“ dosadíte„dítě“, tak máte velkou zásobárnu
her.

https://www.hranostaj.cz/


Konkrétní fajn hry jsou například:

� místa si mění ti, kdo … (všichni stojí v kruhu, jeden člověk je uprostřed a řekne„místa si mění ti,
kdo mají sestru“, na jednoho člověka nezbyde místo, ten zůstane uprostřed a říká další větu)

� bomba, povodeň, nálet (bomba – musíme si lehnout na zem; povodeň – musíme na něco vylézt;
nálet –musíme se skrýt podněco; všichni chodí po definovanémprostoru a jeden člověk – vedoucí
či vybrané dítě – říká povely; kdo to nestihne do cca 3 vteřin, dělá pár dřepů)

� klasická hra na babu (u puberťáků prosím nikdy nepoužívejte označení „honička“, nebo to zkuste
a pak se připravte na to, že s nimi 5 minut nic neuděláte a ještě dlouho to budete slyšet)

� vzájemné interview (děti se ve dvojicích představí a potom představují skupině toho druhého; je
fajn mít pro děti otázky, na které se mohou ptát)

� vyber si kartu, která vystihuje, jak se máš/co rád děláš
� při skupinovkách můžeme také dělat úvodní aktivity z individuální práce

Celkově pro práci se skupinou dětí je důležité myslet na to, aby je aktivity bavily, protože pokud je to nebude
bavit, tak za námi nebudou chodit a veškeré naše terapeutické snažení vyjde vniveč.

8.6. Focus Box
Na první pohled se může zdát, že se jedná o hračky pro děti, ale není tomu tak. Sada Focus Box je komunikačně-
diagnostickým nástrojem pro vedení rozhovoru s dítětem ze strany dospělého, zkušeného odborníka.12

V jedné cestovní tašce přes rameno najdete širokou paletu velmi kreativních pomůcek, kterou si můžete brát
s sebou na návštěvu k dítěti do rodiny nebo ji mít v konzultační místnosti a sáhnout po ní, když bude potřeba.
V tašce najdete širokou paletu pomůcek od maňásků, pracovních listů, kouzelných hůlek, přes tematicky
zaměřenou deskovou hru, možnost modelace situací s pomocí zástupné sady postav a obrázků, až po sadu karet
pro bližší seznámení se.

Využití je široké od cca 5 let až po dospívajícího, se kterým můžete pracovat v rámci karet. Dále sada nabízí
předem vytisknuté kartičky/vizitky, které semohou použít pro záznam informací o další návštěvě, nebo poskytují
prostor pro záznam úkolů na příští setkání, jméno pracovníka a kontakt na něj apod. Sada obsahuje i pastelky
a brožurku o tom, jak s dětmi mluvit a jak tuto sadu využívat.

12Manuál z workshopu: Využití Focus Boxu v rozhovoru s dítětem, 2020, Velký Vůz Sever

91

8.Techniky
pro

prácis
dětm

ia
rodiči

https://www.delamcomuzu.cz/


92

8.
Te

ch
ni

ky
pr

o
pr

ác
is

dě
tm

ia
ro

di
či

Taška plná hravých, zábavných, kreativních pomůcek může pracovníkovi velmi ulehčit práci a dětem přinést
zábavu. Vše je při ruce a připraveno ihned k využívání. Sada je užitečná pro začínajícího pracovníka, každý ji však
může využívat dle svých schopností a dosavadní úrovně zkušeností.

Pro inspiraci a více informací doporučujeme navštívit jednodenní kurz pořádaný vzdělávacím a poradenským
centremVelký Vůz Sever. Sadu Focus Box si můžete zakoupit na jejich webových stránkách.

Příklad z praxe – hra Vesmírná výprava:

Vesmírnou výpravu využíváme na úvodních, seznamovacích setkáních s dítětem. Pomocí figurek a hrací kostky
postupujeme po políčkách od země, kde vesmírná loď startovala, až do samotné lodi, která stoupá do vesmíru.
Během hry se pomocí karet a otázek dostáváme velmi nenásilnou formou do světa dítěte a poznáváme tak dítě
z více pohledů. I dítě mámožnost seznámit se s pracovníkem, který rovněž odpovídá na otázky. Cílem hry je dostat
se do lodi a získat jednu z možných pozic ve vesmírné lodi (kapitán, navigátor, výzkumník, turista). Každá funkce
v posádce vesmírné lodi má svoji kartu, která popisuje její dovednosti, schopnosti a přibližuje samotnou funkci.
Na závěr tak diskutujeme o tom, jaké vlastnosti a dovednosti jsou dítěti blízké v jeho životě, např. kterými disponuje
sám, kdy je v životě využívá nebo zdamá takové schopnosti někdo další z rodiny nebo kamarádů.

V praxi se mi využití této hry osvědčilo například u desetiletého chlapce, tichého introverta, kterého by na samotné
otázky nebavilo odpovídat. Tím, že jsem na otázky odpovídala i já a zajímala jsem se, jak by on odpověděl
na danou otázku, a prostě jsme si hráli, smáli se a diskutovali, bylo pro něj příjemné a bezpečné se pomalu otevírat
a tvořit bezpečný prostor.



(Hra Vesmírná výprava) (Sada Focus Box13)

8.7. Sandplay
Sandplay, v překladu„hra na písku“, nabízí bezpečný prostor pro práci s dětmi, dospívajícími, ale i dospělými. Tato
metoda se v poslední letech v ČR mezi sociálními pracovníky a psychology hodně rozšířila a při své individuální
i skupinové práci s klienty ji hojně využívají. Věkové rozpětí je široké a horní hranice není stanovena. Spodní
hranice je dána schopností dítěte dodržet pravidla, tzn. hračky se neodnáší, písek se nevyhazuje mimo krabici,
nedává se do žádných tělních otvorů, nepoužívá se na nic jiného než na práci v pískovišti. Kontraindikací k této
metodě může být kromě nedodržení pravidel i nenaladění klienta na tuto metodu – klient odmítá v rámci této
metody spolupracovat, necítí se při ní dobře, písek je mu nepříjemný.

Tato metoda má hluboké kořeny v minulosti. Počátky hry v písku sahají do starých tradic, např. vytváření
mandal v písku, japonské miniaturní pískové zahrádky, pískové obrazy domorodých obyvatel v Austrálii apod.
Název Sandplay použila poprvé žačka C. G. Junga a absolventka výcviku u Dr. Lowenfeldové, paní Dora Kalff. Při
své práci s klienty a pískem kladla velký důraz na zajištění„bezpečného, chráněného prostředí“. (Pearson,Wilson,
2017) Teoretické rámce, které jsou vtisknuty v této metodě práce, vycházejí z mnoha psychologických směrů,

13Více informací na https://www.velkyvuz-sever.cz/focusbox/
Zdroj: https://www.velkyvuz-sever.cz/focusbox/#1480193578864-e488a7ba-03a5
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kterými jsou např. jungovská psychologie, transpersonální psychologie, gestalt teorie, expresivní terapie, teorie
mnohočetné inteligence atd.

V úvodní části práce s pískem je důležité seznámit klienta s touto technikou, prostředím, pískovištěm,
a nabídnout mu některé techniky, které přiblíží práci na pískovišti. Díky úvodnímu vstupu se klient dostane blíže
ke způsobu práce a může zjistit, jestli je to cesta, na kterou se chce vydat a cítí se při ní dobře, nebo ne. U dětí je
seznamování s pískem a touto technikou daleko přirozenější a rychlejší než u dospělých, a to z důvodu přirozené
dětské spontánnosti, hravosti, velké fantazie a chuti tvořit.

Práce s pískem nebo i se symboly (Sandtray) otevírá dveře hlubokému nitru a citlivě vybízí k uvolnění
a vystoupení toho, co je v každém hluboko ukryto. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud dovolíme svému nevědomí
vystoupit na povrch, můžeme v písku díky své tvořivosti, hravosti a fantazii najít osobní příběhy, „aha momenty“
a spojitosti, které námmohou pomoci. Můžeme například přijít na vhodné řešení obtížné situace, uvědomit si své
potřeby a pocity nebo se jen zastavit nad sebou samotným.

Písek i symboly nabízí dětem (a nejem jim) uklidnění, zastavení se, a naučí je propojit svoji mysl i tělo. Klient
se může svobodně vyjádřit bez výrazného slovního projevu. Při práci s pískem pracujeme s tichem, hlubokým
dýcháním, které člověka vede ke svému vnitřnímu„já“ a bytí„tady a teď“, a k zapojení smyslů. Člověk, který je více
zaměřený na prožitek, rád si hraje a tvoří, jeho pravá hemisféra mozku je dominantní, může být tímto způsobem
práce nadšen a bude se cítit bezpečně.

Variantou k suchému písku je písek mokrý. Klient může využít k tvorbě svého příběhu vodu, např. řeky, bazén,
vodní příkop, moře, bažiny apod.

„Je umění vybídnout klienta, aby nám řekl více, aniž bychom ho naváděli, blokovali nebo vyzývali.
Vyptávejte se velmi jemně. Nesmíme se domnívat, že známe významy.
Nemůžeme empatizovat s klientem, pokud předpokládáme, že víme.“

Ruth Amman, Písek a Psyché14

14Konference, Sydney, 2006 in Školící manuál pro workshop č. 2, Olomouc 2017

https://www.delamcomuzu.cz/


Chlapec, 10 let: Vyobrazení pohledu na pravidla v rodině teď a jak by tomělo vypadat

Na levé straně je vyobrazení chlapce a jeho nevlastního sourozence, který zlobí, ale ze strany nevlastního rodiče
nedojde k zabavenímobilu, jak to bývá obvyklé, když to dělá chlapec. Nelíbí semu takový nerovný přístup a přál by
si, aby trest byl u obou stejný. Na pravé straně stojí postavičky vedle sebe a rodič je nad nimi.

8.8. Sandtray
Sandtray, neboli práce se symboly na pískovišti i mimo něj. Jedná o prožitkovou, projektivní metodu, která díky
symbolice a zástupným předmětům, umožňuje pracovat s pocitem odosobnění, a dovoluje bezpečně mluvit
o pocitech, zkušenostech a zážitcích, které člověk prožívá.

Role pracovníka u Sandplay i Sandtray je průvodcovská. Potkala jsem se v praxi s tím, že záleží na typu školitele
a na tom, jakým psychologickým směrem je ovlivněn. Od toho se odvíjí i způsob vedení klienta. Některý
z průvodců je spíše podporovatel klienta (nechává se vést a následně reaguje), někdo je spíš průvodce aktivní
(klade otázky, a tím klienta vybízí k širšímu zamyšlení) a někdo důvěřuje klientovi a jeho ozdravným
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mechanismům (je spíše v roli facilitátora). Důležité je pokládat zkoumavé otázky, které klienta posouvají
a nabádají k zamyšlení, nebát se ticha, dělat pauzy, dbát na prožitek klienta a možnost sdílet.

Dítě 11 let,mapování rodiny „Můj svět amoje rodina“ – dítě se vyznačilo formou tečky uprostřed kruhu, figurky jsou
postaveny v závislosti na tom, jaká je blízkost jednotlivým členům rodiny. Význam jednotlivých symbolů:

• čaroděj –mamka
• zelená opice otočená hlavou dolů – brácha
• malá dýně oranžová – druhý brácha
• zapalovač – dědeček

• modrá kostka, na které je namalovaná škola
– babička (bývalá učitelka)

• stříkačka – babička (zdravotní sestra)
• ucho – děda
• cigareta – táta
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8.9. Karty
Různých terapeutických karet je celá řada: pro mladší děti, pro starší děti, pro dospělé. Nejčastěji se používají
produkty z B-Creative15, Dixit karty, Symbolony, tarotové karty a mnoho dalších.16

Většina terapeutických karet obsahuje návod k použití. Obecně je důležité zamyslet se nad vizuálem
a obsahem karet – Pro jak staré děti jsou? Jak jsou dětské? Jak jsou složité? Nepošlemě s nimi puberťák„do háje“?

Karty se dají použít téměř k čemukoliv, například:

� k monitorování aktuálního naladění: Co se v poslední době stalo fajn? Co bylo těžké?
� k externalizaci problému – bavíme se o tom, co se děje na obrázku a ne na tom, co se děje u nás v životě
� k evaluaci našeho sezení: Vyber obrázek, který vystihuje to, jaké to pro tebe dnes bylo. Vyber obrázek, který

vyjadřuje, jak se teď máš.

15 https://www.b-creative.cz/
16 http://www.terrain.cz/kategorie/terapeuticke-karty/

https://www.b-creative.cz/
http://www.terrain.cz/kategorie/terapeuticke-karty/
https://www.b-creative.cz/


Příklad z praxe:

Jedenáctiletý chlapec a jeho výběr karet a interpretace z balíčku karet „Život je život“.

• horní řada, karta druhá zprava – setkávání s průvodcem je pro něho vnímáno jako záchrana a podpora
• spodní řada, karta první zleva – tučnák a valící se koule za ním je vyjádřením jeho vztahu s otčímem
• druhá karta zleva – tučňáci u kříže, je mu líto, že něco pro něho končí
• třetí karta zleva – přání vidět svého biologického otce

(Zdroj: archiv autora)

Tip z praxe:

Naše interpretace a interpretace dítěte semůže lišit a většinou se tak i děje. Je potřeba dát dítěti prostor
a pomoci mu při vyjádření jeho myšlenky a pocitů.
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8.10. Plyšáci
Plyšáci fungují dobře u dětí cca do puberty. U menších dětí doporučujeme, aby si s sebou mohly přinést i svoje
plyšáky a oblíbené hračky. Můžeme potom vzít do hry i je. Někdy je těžké vybalancovat terapii tak, aby se z ní
nestala volná hra dítěte a my nebyli pouze„babysitteři“.

Je fajn mít v pracovně různě velké plyšáky a nabízet je dítěti jako průvodce. Můžou to být plyšáci po našich
dětech, koupené v IKEI, či specificky designované17, nebo sada z filmu V Hlavě18.

Plyšák může být zástupný předmět, můžeme si povídat s ním místo s dítětem. Můžeme se ptát, co by dítěti
poradil, co viděl, jak se cítí, když…Můžeme společně s dítětem pomáhat plyšákovi vymýšlet, co mu udělá dobře.
Děti na to přistoupí zpravidla mnohem lépe, než na to, abychom vymýšleli pomoc pro ně samotné.

8.11. YouTube, počítačové hry
Vždy se na začátku práce zajímám o to, co má dítě rádo, ať jsou to filmy, hudba, hry na počítači a telefonu nebo
youtubeři. Velmi doporučuji podívat se poté na video, poslechnout si kapelu atd. Můžeme se na to podívat
i společně, pokud s sebou máme telefon. Děti to velmi oceňují a je to dobrý způsob navazování kontaktu.

Pokud to tak chvíli budete dělat, zjistíte, že většina dětí poslouchá a hraje to stejné, takže nebudete muset
trávit hodiny na Youtube.

Hry, které jsou teď mezi dětmi 6–12 let v módě (listopad 2020) jsou například:

� Minecraft
� Fortnite
� Brawl Stars
� Roblox (to je sada dalších her, které děti mohou hrát)

Když si na Youtube zadáte název hry, velmi rychle pochopíte, o čem je, a pokud ne, máte dobré téma
na začátek příštího setkání. Dítě vám to velmi rádo vysvětlí.

17například z https://www.worrywoos.com/
18 https://www.hracickove.cz/

https://www.b-creative.cz/
https://www.worrywoos.com/
https://www.hracickove.cz/
https://www.b-creative.cz/


Dále se dětí vždy ptám na to, na co se dívají na Youtube. Nejčastější kategorie, které sledují, jsou:

� gameplay (dívám se na to, jak někdo hraje hru a komentuje to)
� průvodce (průvodce nakupováním, líčením, elektronikou, čímkoliv)
� prank (napálím někoho druhého)
� unboxing (rozbaluji novou věc a představuji ji)
� challenge (výzva jakéhokoliv typu)
� vlog (forma videodeníku, kde říkám, co se mi stalo atd.)
� tutorial (od salta přes triky k tomu, jak se dobře učit)
� make up (jak se malovat)

Nemá smysl vypisovat jednotlivé youtubery, jelikož seznam by byl brzy zastaralý. Stačí si ale hodit do Google
„top 10 českých youtuberů“ a máte hned aktuální žebříček lidí, které byste měli alespoň z rychlíku znát. A proč?
Protože to jsou často pro děti ikony a chtějí být jako oni.

8.12. Kids' Skills
Autorem Kid's Skills (v překladu „dovednosti dětí“) je finský psychoterapeut Dr. Ben Furman a jeho kolegové.
Tento model se postupně rozšířil po celém světě.

Kids' Skills je způsob práce s dětmi, který je orientovaný na řešení. Tento model je ale možné využít i při práci
s dospělými, potažmo s rodiči. Věková skupina dětí není nijak omezená, je však potřeba využít různých obměn
a jiných tvořivých přizpůsobení úměrně k věku klienta.

Tato metoda je vhodná pro děti, které se potýkají s různými potížemi, jako např. problémy ve vztazích
(ve škole, v rodině, s vrstevníky), problémy se spánkem, s přijímáním potravy či vyprazdňováním, se strachy,
obavami a jinými psychickými potížemi, např. depresí či úzkostí.

Model Kids Skills zahrnuje patnáct jednoduchých kroků:

1. Přeměna problémů na dovednosti – zjišťování, jakou dovednost dítě potřebuje k tomu, aby překonalo
nějaký problém či trápení

2. Dohoda o dovednosti, kterou se dítě bude učit – dojednání s dítětem, kterou dovednost se začne učit
3. Zkoumání přínosů – pečlivé zkoumání výhod nové dovednosti pro dítě samotné i pro další lidi
4. Pojmenování – vytvoření zajímavého a atraktivního jména pro novou dovednost
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5. Výběr „pomocníka“ – dítě si vymyslí postavu (z pohádky, zvíře, hrdinu ap.), která symbolizuje danou
dovednost

6. Hledání podpory – zjišťování, kdo by mohl dítě při učení se nové dovednosti podpořit (kamarádi,
rodiče, učitelé atd.)

7. Posílení sebedůvěry – zkoumání, proč může dítě věřit tomu, že se novou dovednost dokáže naučit
8. Plánování oslavy – domlouvání s dítětem a rodiči, jakým způsobem oslaví, až se dítě novou dovednost

naučí
9. Detailní popis dovednosti – popsání nebo názorné předvedení dítětem, jak bude nová dovednost

konkrétně vypadat
10. Zveřejnění – dítě může vhodným způsobem zveřejnit, na jaké dovednosti pracuje
11. Trénování dovednosti – dohoda s dítětem kdy, kde a jakým způsobembude novou dovednost trénovat
12. Připomenutí – dohoda se s dítětem, jakým způsobem chce připomenout novou dovednost, když na ni

třeba někdy zapomene nebo když se problémové chování vrátí
13. Oslava – když se dítě naučí dovednost, je čas připravit oslavu a spojit to s poděkováním všem

podporovatelům
14. Učení dalších dětí – umožnit dítěti naučit novou dovednost někoho dalšího
15. Další dovednost – dohodnout se s dítětem o další dovednosti, kterou se chce naučit

Dalet k těmto 15 krokům přidává ještě jeden, nultý, kterým je „popovídání“ (small talk). Zde se věnujeme
nejprve povídání o tom, co dítě baví a v čem je dobré, než vůbec začneme na něčem pracovat. Díky tomu
se můžeme dozvědět spoustu informací, na kterých lze později stavět – nemluvě o tom, že když se řeší nějaké
problémy s dětmi, je velmi snadné přehlédnout věci, v nichž jsou děti šikovné. Při tomto nultém kroku dochází
k napojení mezi terapeutem a dítětem. Dále zde pak vzniká bezpečný prostor a navozuje se důvěrná a příjemná
atmosféra, protože tématem jsou pozitiva a to, v čem je dítě šikovné. Tyto informace se pak dají využít k další
spolupráci v dalších krocích.

Příklad z praxe:

Práce pomocí přístupu Kid's Skills – Barča je osmiletá dívka, žije s mámou, tátou a dvouletou sestrou

1. setkání

Zaměřeno na seznámení s Barčou, zjištění co nejvíc informací o ní, co ráda dělá atd. Použita technika
seznamovacího sluníčka. Když o jednotlivých činnostech hovořila, bylo vidět, jak ji povídání o sobě baví. Já jsem
se snažila co nejvíce doptávat – viz. techniky Kids' Skills „co tě baví na tom, co tě baví“ apod. Detailně jsme probraly
její zájmy (ráda čte, kreslí, tvoří si svůj časopis). Zaměřily jsme se na to, v čem je dobrá, co jí jde. Moc jí nešlo
se pochválit, takže za pomocí techniky „přizvání fiktivní osoby“ jsem se doptávala, co by asi máma o Barče řekla,
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v čem by ji pochválila. Toto odlehčení od situace jí šlo. Na závěr setkání jsme pozvaly i maminku a povídaly jsme si
o tom, v čem Barča vyniká. Bylo vidět, že je to pro oběmoc příjemné, zviditelnit ty pozitivní stránky.

2. setkání

Na úvod jsem použila karty velryb – jak se má a s čím přichází a zda jí ještě něco z minula napadlo. Poté jsme si
povídaly o jejím snu nebo přání, zda má něco takového. Nejdřív tvrdila, že ji nic nenapadá. Použila jsem „Arabelin
prsten“, Barču napadlo, že by si přála letět letadlem. Na tento sen jsme se tedy detailně zaměřily. Velmi jsem
se doptávala na vše, co k tomu obě napadalo. Barču např. zajímá a láká letištní život, jeho pravidla a postupy
k odletu, pak samotný let, jaké je vzlétnout, řešily jsme, kde by seděla, jaké jsoumraky. Po detailním zkoumání jsme
zjistily, že jí nejde úplně o dovolenou u moře, ale pouze o ten zážitek z letu. Následně jsme zjistily, že na tomto cílu
nemusímenijak pracovat. Barča si uvědomila, že toto přání prostěmůže svěřit rodičůmazajistit si let s jejich pomocí
(tvrdí, že penízemají a nebyl by to problém). Tímto jsme 2. setkání ukončily s tím, že do příště zkusí popřemýšlet nad
něčím dalším.

3. setkání

Úvod: karty, hudební nástroje a přehlídka ze small talku – určení tzv.dovednosti. Barča zmínila rodinné cyklootúry.
Zidealizovaly jsme si ideální cyklovýlet – kdy, kam, s kým…. a pak jsme si povídaly o překážkách k tomuto
ideálnímu cyklovýletu. Barča uvedla následující překážky – lenost šlapat, fyzička, hrozné kolo, protivítr, mamka
prudí (k tomuto bodu si přizvalamaminku a proběhlmezi nimi rozhovor, kdymaminka, která je obézní, přiznala, že
na Barču často tlačí, aby makala, protože nechce, aby byla silná jako ona). Poté jsme si vymyslely další krok a to
kidskillovskou „oslavu“. Barča vyprávěla, jak by měla vypadat, koho by pozvala, co by se jedlo a dělalo. V dalším
kroku jsme rozebraly, co ji k překonání těch úskalí může pomoct: máma, trénink a častější výlety (fyzička) a novější
vybavení. Poté jsme zkoušely škálovat, kde se teď vidí na cestě k dosažení svého cíle. Tento krok vnímám pro Barču
jako příliš abstraktní. Tak jsme přešly k dalšímu kroku a tím je prodiskutování otázky: „co nejhoršíhomůže nastat?“

4. setkání: Hudební nástroje, smajlíky

Použití škály a zda vidí nějaký posun od minule. Barča vesele vypráví, jak je to daleko lepší. Vypráví o novém kole,
jak se na něm lépe cítí. S mamkou začaly chodit nordic walking pro lepší kondici. Jelikož má pocit, že kvůli
lockdownu a vzdělávání doma u PC tloustne, je nordic walking její motivace pro nějakou sladkost od rodičů. Chodí
ještě s mamčinou kamarádkou a jejím synem a vidí, jak je lepší než on a to ji dodává hodněmotivace. Na kole ještě
překonává lenost v protivětru. Napadlo ji, že když pojede proti větru, že se nebude vztekat a zkusí si zpívat (v duchu)
nějakou svoji oblíbenou písničku a bude šlapat v jejím rytmua třeba tak nebudemocmyslet na to, jaká je to šlapání
hrůza. Budemít narozky, zkusí si přát nějakou další cyklovýbavu pro zpříjemnění cyklovýletů.



5. setkání: Velrybí karty

Setkaly jsme se těsně po narozeninové oslavě. Rodina se jí složila na cyklodres a větší a pohodlnější rukavice.
Z peněz, které dostala, si koupí novou lahev na kolo. Popisovala její velký pokrok, kdy byla 4× na cyklovýletě s rodiči
za posledních 14 dní. Za jeden výlet ušlapala i 15 km (její sen byl 10 km). Jednou jeli proti větru a Barča si zpívala
písničky od Imagine Dragons. Povídaly jsme si o tom, jak to šlo pěkně do rytmu a taky si řekla, že to prostě odšlape.
Domluveno, že není potřeba dále se setkávat, a pouze jsme připomněly naplánovanou oslavu.

8.13. Edukativní rodičovská terapie
Edukativní rodičovská terapie (dále jen ERT) je jedním z nástrojů, jak pomoci rodičůmvyznat se v tom, proč se věci
dějí, jaký to má důvod, a co si pro sebe odnést dál. Využívá se nejen při práci s rozvádějícími se rodiči, kteří chtějí
zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí, ale také při řešení výchovných problémů dětí, pro
skupinovou i individuální terapii pro rodiče a v oblasti náhradní rodinné péče. Napomáhá zlepšení vztahů mezi
rodiči navzájem a také mezi rodiči a dětmi, rozvíjí a posiluje rodičovské kompetence.

ERT je postavena na principech individuální psychologie, kterou založil MUDr. Alfred Adler. Individuální
psychologie chápe osobnost jako celistvou a nedělitelnou, čerpá z životní zkušenosti a popisuje základní
podmínky zapojení člověka do společnosti. Každé lidské chování má svůj cíl. Pokud chceme porozumět chování
rodiče/dítěte, musíme nejdříve porozumět jeho pohnutkám a motivům.

„Ústředními tématy ERT jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu
ve výchově, porozumění 4 cílům nevhodného chování u dětí, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce
s životním stylem a životními úkoly. Rodiče jsou vedeni k práci na sobě v oblastech, které jsou zdrojem překážek
v jejich vztahu k dětem či nalézání efektivních rodičovských postupů. Směřujeme rodiče k reflexi vlastního
rodičovského stylu, nahlédnutí rodičovských postojů a postupů, které brání v cestě stát se takovými rodiči, jakými
chtějí být.“ (z materiálů k výcviku Edukativní rodičovská terapie – Mansio, 2020)

Terapie má sedm fází:

1. budování vztahu s klientem (cílem je naladění se na klienta, budování pocitu sounáležitosti, budování
důvěry ve vztahu, motivace klienta ke spolupráci, první dojem)

2. porozumění (cílem se zorientovat se v klientově situaci – životní úkoly, možnost porozumět sobě,možnost
porozumět dětem, nahlédnout klientovo prožívání, porozumět životnímu stylu)

3. náhled (cílem je propojení minulosti – současnosti – budoucnosti, proč se klient v životě opakovaně
dostává do podobných situací, propojení životního stylu a rodičovských přesvědčení)
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4. reorientace (cílem je nové nasměrování, reformulace životního stylu, proměna prožívání, změna
perspektivy, kterou klient nazírá na svět)

5. motivace ke změně (probudit odhodlání k uskutečnění změny:„změna je pro mě a druhé výhodná a jsem
připraven ji uskutečnit“)

6. možnosti změny (cílem je naplánovat konkrétní postupy a kroky k realizaci změny)
7. podpora změny (cílem je podpořit klienta na cestě změny, vytrvat, nenechat se odradit)

U klienta zjišťujeme jeho aspekty životního stylu (rodinná atmosféra, rodinné hodnoty, role, rodinná
a sourozenecká konstelace, způsob výchovy, religiozita, biologická výbava, příležitosti okolí) a také
se zaměřujeme na obraz dětství (rodina, výzvy, sny a změny v dětství). Všechny tyto informace nám mohou
pomoci pochopit, jakým způsobem klient funguje ve světě, jaký je jeho postoj k sobě a k druhým atd. Hledáme
opakující se vzorce v životě klienta s cílem porozumět, přijmout a redefinovat je.

Z praxe:

Paní Vomáčková (32 let, 2 děti, v partnerském svazku) bydlí s přítelem, se kterým vychovává syna (9 let) a dceru (2
roky). Přítel je závislý na alkoholu (schovává si alkohol ve sklepě), pracuje. Paní Vomáčková chce partnerské soužití
ukončit, je to náročné pro všechny zúčastněné. V rámci ERT se vracíme do dětství, které paní Vomáčková prožívala
s matkou a jejími partnery. Matka byla závislá na alkoholu a péče o děti nebyla dobrá. Paní Vomáčková říká: „Žiju
své dětství v dospělosti.“

Vidíme opakující vzorec chování – byla vychovávanámatkou, která pila alkohol a střídala partnery. S klientkoumá
terapeutka navázaný vztah, klientka tak zažívá pocit sounáležitosti, je motivovaná. Podpoříme ji a můžeme
společně pracovat na změně vzorců v životě klientky a naplánovat konkrétní kroky k této změně.



Při zpracování této kapitoly jsme použili tyto zdroje:

SVOBODOVÁ, Zdeňka.Manuál z workshopu. Využití Focus Boxu v rozhovoru s dítětem. Velký Vůz Sever, 2020.

ŠIMEČKOVÁ, T.; VYKYPĚLOVÁ, G. Průvodce Archipelago, materiály workshop. 2020.

PEARSON, M.; WILSON, H. Studijní materiály pro účastníky výcviku. 2017.

GALUSOVÁ, Veronika. Sandtray: Život jako na dlani: praktický manuál pro aplikaci terapie hrou v pískovišti. Pointa,
2020.

ŠIRŮČKOVÁ, M.; ŠTĚPÁNKOVÁ M. Studijní text pro účastníky výcviku Edukativní rodičovská terapie –Mansio, 2014.

VÍTEK, P.; ZATLOUKAL L.; ZATLOUKAL D. Studijní materiály Dalet k výcviku Kid´s skills, 2020/2021.

FURMAN, B. Kids‘ skills: Playful and practical solution-finding with children. Bendigo: St. Luke’s Innovative
Resources, 2004.
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9. Práce s peery v Jak Dál?

„Pokud se vzájemně dokážeme více otevřít a budeme sdílet naše příběhy, tak zboříme bariéry!
Ale aby se tomohlo stát musíme věřit, že náš příběhmá hodnotu.“

Michelle Obama, Becoming

Peer konzultant, jako odborník na vlastní život

Peer je mladý člověk, který si v dětství či dospívání prošel rozpadem rodiny nebo duševní nesnází (úzkosti, šikana
ve škole, stres ze školních neúspěchů, zdravotní omezení, úmrtí člena rodiny). Je připraven o svých zkušenostech
z pohledu „dítěte“ mluvit, nabídnout svůj pohled, poradit, podpořit, doporučit, co dítě v podobné situaci
potřebuje. Peer konzultant se maximálně zapojuje do konzultací s dětmi i rodiči. O peer konzultantech mluvíme
s rodiči na úvodním setkání, kdy peera představujeme, jako člena našeho týmu. Rodiče informujeme o tom, že
tento kolega/kolegyně je pod odborným vedením, vztahují se na něj všechny pracovně právní povinnosti
(mlčenlivost, povinná školení apod.). S peerem se rodiče i děti mohou potkávat na jednorázových setkání nebo
i opakovaně.

V Jak Dál? pracujeme s peery od roku 2020. Děláme s nimi besedy pro veřejnost, setkání na školách, či se s nimi
mohou potkat děti nebo rodiče, kteří jsou v procesu rozchodu, a pobavit se s nimi o jejich zkušenosti a jejich
názoru.

Našimi partnery jsou kolegové Desiree de Jongh, Leonard Roubos a jejich peeři Sinthia, Nina a Fleur
z holandské organizace Augeo19.

19https://www.augeo.nl/
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Tréninky peerů z Augea jsou určeny pro soudce, právníky, mediátory, rodinné terapeuty a další odborné
pracovníky. Jejich workshopy jsou zážitkové se zaměřením na předání osobní zkušenosti dítěte, aby se tito
profesionálové mohli podívat na situaci z pozice “dítěte”.

Kolegové nám předali metodiku a vyškolili naše první 4 peery, kteří bezpečně dokáží sdílet svůj příběh
a inspirovat okolí, bourat mýty a pomáhat dětem procházet změnou v jejich životě snáze.

O peery se u nás v Jak Dál? stará náš psycholog, který s nimi absolvoval všechna školení a dále je připravil
na jejich práci.

Hlavní těžiště v práci peera je sdílení jeho příběhu, dobrých a špatných chvil. Toho, jak se na něj dívali spolužáci,
babičky. Jaké měl vztahy s novými partnery a s novými vlastními/nevlastními sourozenci. Jaké to bylo být jediné
dítě ve střídavé péči. Jaké to bylo, kdyžmu vlastní otec řekl, že s ním nechcemít nic společného. Jaké to bylo, když
se přes něj rodiče domlouvali na penězích atd.

Aby mohli naši peeři sdílet své příběhy, musí cítit oporu v našem vedení. Je to o bilancování mezi tím být
kamarád a být autorita. A s našimi peery je to moc příjemné bilancování.

Peery oslovujeme inzerátem přes sociální sítě. Na vstupní pohovor již dostanou za úkol si zpracovat svůj
příběh, který nám odprezentují a my se o něm dále bavíme. Najít silnou osobnost, zajímavý příběh je poměrně
těžké, ale naše řady se postupně rozšiřují a jsme za to rádi. Nové peery vyškolí a na práci připraví garant.

Peeři jsou intenzivně podporováni od všech členů týmu, ale nejvíce od garanta, který s nimi má pravidelná
setkání (intervize), dělá jim školení na klíč dle jejich potřeb, komunikuje s pracovníky Jak Dál? o jejich potřebách
a pomáhá měnit zavedené postupy, aby byly co nejsmysluplnější.

Jsme velmi zvědaví, kam až budeme v této oblasti schopni bezpečně zajít. Pole peerovství je v ČR zatím
poměrně neorané, ačkoliv je pár organizací, od kterých se můžeme již nyní učit.

A proč v Jak Dál pracujeme s peery? Protože lidé nejraději poslouchají příběhy. Protože chceme ukázat, že je
možné sdílet svůj příběh, i když je těžký. Protože tím, že se otevřeme,můžeme inspirovat ostatní, amůžememěnit
svět kolem nás. Protože je okolo tématu rozvodů a rozchodů spousta mýtů a naši peeři jsou odborníci na to, co
prožili, a dokáží o tommluvit. A za to si jich vážíme!
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10. Dětský průvodce rozvodem® – skupinový
program zaměřený na sdílení a podporu

V této kapitole se dozvíte:

? jak funguje skupinový program pro děti ve věku 6–12 let, které čeká rozpad rodiny nebo u nich právě
probíhá, nebo už k němu došlo
? proč byl program vytvořen a proč je užitečné zařadit ho do vašeho způsobu práce

„Člověka přiměješ mluvit o bratru, když budeš vyprávět o tom svém.“
Ben Furman, Cesta ke šťastnému dětství

Především v severských státech, např. v Norsku, Dánsku, Finsku, ale i ve Spojených státech amerických, jsou
podpůrné skupiny lidmi vyhledáványmnohdy i více, než návštěva u psychologa, a to především pro svoji„životní
odbornost“ a zkušenosti s daným problém. Existuje celá řada skupin zaměřujích se na různé problémy, které
člověk může zažít, např. skupina dětí alkoholiků, skupina pro rodiče dětí s kombinovanými vadami, skupina pro
rodiče s nadanými dětmi, anonymní alkoholici, skupina pro rodiče předčasně narozených dětí atd.

Během života se sami můžeme ocitnout v podporující, sdílející skupině, aniž bychom si to uvědomovali, např.
matky na mateřské dovolené, běžecké skupiny nebo různé dlouhodobější kurzy zaměřené na rodičovství. To, co
skupinu spojuje, je téma, zkušenost, kterou si všichni prožili, zažili a dokáží se o tom s ostatními bavit, sdílet své
zážitky, někdy i poradit, ale hlavně, umí se vcítit do kůže toho druhého daleko rychleji a snáz. Rozmanitost názorů,
pohledů a skupinová podpora může člověku pomoci zvládnout různé překážky, ať už sportovní, nebo ty životní.

Cílem skupinové práce s dětmi, která nese název Dětský průvodce rozvodem®, je podpora a doprovázení dětí
z rodin, kde došlo v důsledku rozvodu nebo rozchodu rodičů ke změně. Skupinové setkávání má prožitkový
a také edukativní rámec, nikoli terapeutický. Bezpečné prostředí, které není narušeno přítomností rodičů,
umožňuje budování kamarádského vztahu mezi dětmi a průvodci, a vytváření takové atmosféry, která je
bezpečná pro sdílení emocí, pocitů, přání, příběhů a myšlenek.

Rozvod/rozchod rodičů, a s ním související prožitek ztráty, se může významně promítnout do formování
osobnosti mladého člověka. Mnohdy vede k nedůvěře, vytváření povrchních vztahů, rozpadu vlastní rodiny
v dospělém věku, případně k rezignaci na dlouhodobé vztahy se závazky. Smyslem programu/kroužku je
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doprovázet děti především v jejich orientaci, akceptování a adaptaci na novou životní situaci, a to rozdělení
rodiny a ztrátu vědomí celistvosti rodiny. Dítě je často zatěžováno nezpracovaným rozchodem rodičů, jejich
požadavky, nároky, v horším případě manipulací či emocionálním násilím.

Věkové období mladšího školního věku bylo vybráno pro jeho hravost, tvořivost a přátelskost, ale také pro
možnou rizikovost s ohledem na změny spojené se vstupem do školy a počínající období prepuberty, které je
náročné ve smyslu utváření se a prosazování svojí identity a názoru. Věkové rozpětí vnáší do skupinky dětí
různorodost názorů, pohledů a zkušeností. Děti nejsou do ničeho tlačeny, mohou se do připravených aktivit
zapojit, anebo být jen posluchači. Důležité je, aby se dítě v kroužku cítilo dobře, dostalo se mu podpory a pocitu
bezpečí. Každé vývojové období přináší spoustu změn, avšak v případě dramatického rozvodu/rozchodu rodičů
mohou vyvstat i nejrůznější problémy duševního charakteru, např. depresivní stavy, úzkosti, agrese apod.

Pro koncept tohoto programu je právě obdobímladšího školního věku ideální. Děti si rády hrají, tvoří, navazují
kamarádství, učí se apod. Pro komunikaci s dětmi se využívají různé kreativní pomůcky, které nám umožňují
o těžkých tématech mluvit ve formě hry. Skupina vrstevníků přináší zjištění, že na to nejsou sami, a náročné
období se dá zvládnout, např. šestiletý chlapec slyší jedenáctiletého kamaráda ve skupině mluvit o pocitech,
které prožívá. Tímto sdílením emocí a zkušeností může dodat odvahu ke sdílení jiným. Mladší chlapec uvidí, že
starší kamarád obtížné období zvládl a může si uvědomit, že rozvodem/rozchodem rodičů všechno nekončí.
Porozumění, které dítě dostane od vrstevnické skupiny, je dětmi velmi ceněné a v některých případech daleko
efektivnější, než dobře míněná rada od dospělého odborníka.

Důležitou podmínkou pro vstup dítěte do kroužku je souhlas obou rodičů bez ohledu na to, komu je dítě
svěřeno do péče. Důvodem je minimalizace konfliktní situace mezi rodiči a nastavení aktivní spolupráce
a komunikace obou rodičů s průvodci programu.

Pro práci s emocemi, tj. pojmenování a vyjádření se, používáme např. techniky z dramaterapie, pouze ale
v rovině prožitku. Děti se naučí zábavnou formou pracovat se sebou samým, např. autobus emocí. V neposlední
řadě se zaměřujeme i na témata, která se týkají posílení sebevědomí a uvědomění si, kdo jsem, např. pozitivní
stránky každého dítěte (v čem je dobrý, co má na sobě rád, co rád dělá sám/s mámou/s tátou), přání dětí, možná
potřeba dítěte se na něco rodičů zeptat, ale také naučení se říkat„ne“ v případě, že od rodičů slyší něco špatného
o jednom z nich. Velmi přínosnou aktivitou pro děti je„kruh blízkých“, což jsou pro dítě osoby, o kterých ví, že se na
ně může vždy obrátit a dočká se pomoci. Může to být kdokoliv, člen rodiny, příbuzný, kamarád, který má doma
podobné problémy, paní učitelka ve škole/kroužku, sociální pracovnice, průvodce v Dětském průvodci atd. Pro
děti je práce na takovém „seznamu“ velmi přínosnou aktivitou, kdy si samy mohou uvědomit, kdo je pro ně
v jejich životě důležitý a v případě, že se necítí „ok“, tak vědí, na koho se obrátit.

Při komunikaci s dětmi využíváme různé kreativní pomůcky, které nám umožňují mluvit s nimi o těžkých
tématech ve formě hry. Každé dítě dostává na úvodním setkání svůj pracovní sešit, který je tematicky zaměřený
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na období rozpadu rodiny a změn s tím spojených. Pracovní sešit má ústřední postavu skřítka Emouše, který
dětem připravuje úkoly, vybízí je k povídání si, k malování, pohybu nebo jen k poslechu. To, co do sešitu napíše
nebo namaluje, je vždy správné a když dítě chce, tak může rodičům sešit s jeho vzkazy, přáními a výtvory ukázat,
aby měli rodiče možnost tyto informace s dítětem sdílet. Kromě pracovního sešitu využíváme techniky
z dramaterapeutické výchovy (např. práce s maskami, hraní rolí, padák atd.), práci s příběhem/s knížkou,
využíváme pomoc plyšových maňásků, smajlíků, malby a hudebních nástrojů.

ukázka z pracovního sešitu Dětský průvodce rozvodem®

Jak vnímá jedno z dětí dětský skupinový program – v čemmu byl kroužek užitečný a jaké pocity aktuálně prožívá
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Poznámky
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Autoři
Bc. Tereza Vránová

Od roku 2008 pracuje jako sociální pracovnice. Profesně se zaměřuje na rodiny
v rozpadu. Sama si v dětství prošla rozvodem rodičů a ví, jaké to je, když se najednou
vše rozsype a hledají se cesty, jak vše zvládnout. Svoje zkušenosti získala
v neziskových organizací Fond ohrožených dětí a Mediační centrum Olomouc.
Od roku 2011 rozvíjí s kolegy dětský skupinový program na podporu dětí, které si
rozpadem rodiny prošly nebo procházejí, nazvaný Dětský průvodce rozvodem®.

V organizaci Jak Dál? vede tým lidí, který pomáhá a podporuje rodiče a jejich děti na cestě
změnou.
Má dvě dcery, manžela a dva morčáky. Ráda cestuje, čte a poslouchá knížky a má ráda svoji práci, protože je
zároveň i jejím koníčkem.

Mgr. Ondřej Toth

Psycholog pro děti a dospělé na volné noze se soukromou praxí v Olomouci.

V praxi je od roku 2011. Má bohaté zkušenosti ze sociálních služeb, kde pracoval
s rodinami a dětmi. Facilituje případové konference a jiná týmová setkání. Je
mezinárodně certifikovaný transformativní mediátor v rámci Mediačního centra
Olomouc. Od roku 2019 spolupracuje se Sdružením D, kde realizuje programy pro
třídní kolektivy a konzultuje s pedagogy náročné situace. Od roku 2020 se výrazně
věnuje online terapii, a to jak individuální, tak skupinové.
Má za sebou formálně nedokončený výcvik v KBT. Dále má výcvik v koučinku a výcvik v práci s traumatem dle
Petera Levina Somatic Experiencing®.
Volný čas tráví rád s manželkou Terkou, dcerou Dorotkou, s fenečkami Aishou a Goudou, na skalách, na zahradě,
v divadle Tramtarie, s přáteli, hraje fotbal či volejbal, toulá se přírodou, spí pod širákem, nebo si užívá ohňů.
Více info můžete nalézt na webu www.ondratoth.cz.
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Mgr. Dita Palaščáková

Fundraiserka, konzultantka, koučka a lektorka v oblastech osobního, kariérního
a organizačního rozvoje, řízení změn a leadershipu.

Ve své práci se více než na analýzu problémů zaměřuje na hledání řešení, pracuje
s hodnotami a klade důraz na odvahu ke konzistenci a autentičnosti – tedy na pilíře
osobního i organizačního úspěchu. Vede v ČR první a jedinečnou kampaň na podporu
mladých talentovaných vědců, ve fundraisingu jí jde hlavně o budování komunity lidí,
která sdílí nadšení pro věc a propojuje lidi, zdroje a nápady.
Díky pěti dcerám je expertka na logistiku, závoznice, kuchařka, pradlena, zdravotní sestra, módní poradkyně
a mediátorka – jako každá žena hledající rovnováhu mezi radostmi a výzvami ve skloubení rodinného
a pracovního života.

Mgr. Dana Kroutilová

Jako sociální pracovnice působí od roku 2010, má vystudovanou sociální práci
a sociální pedagogiku. Aktuálně je v terapuetickém výcviku Edukativní rodičovské
terapie. Ve své odborné praxi se zaměřuje na problematiku rodin v krizi, dopady
nefunkčních rodin a rozpadajících se vztahů na děti, jejich další rozvoj a nalezení
nové cesty v životě.

Je vdaná amá dceru Annu a psa Arisbe. Od dětství ráda tvoří a pomáhá ostatním (členka
Mládeže Českého červeného kříže, vychovatelka na školách v přírodě, vedoucí dětských
táborů, osobní asistentka ve SPOLU Olomouc). Kromě práce s rodiči a dětmi má ráda turistiku, vycházky se psem
a kreativní činnost.
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Přílohy

Právní okénko JUDr. Ireny Spitzové,
právničky organizace Jak Dál?
Popíšeme si dále nejčastěji vznikající situace s přihlédnutím k platné právní úpravě, obsažené v zákoně č. 89/2012
Sb. občanského zákoníku.

1. Jak postupovat, když nás osloví jeden rodič a chce, abychom pracovali s jeho dítětem? První mapovací
setkání a další provázení dítěte za situace, kdy s žádostí o pomoc, podporu a vyslechnutí problémů
přichází jeden z rodičů.

Základním právním východiskem pro posuzování všech situací, se kterými se v praxi setkáváme, je § 858
občanského zákoníku, kde je vymezen obsah rodičovské odpovědnosti. Rodičovská odpovědnost je nejčastěji
definována jako souhrn práv a povinností, které mají rodiče ve vztahu k dítěti, platí, že rodičovská
odpovědnost náleží stejně oběma rodičům a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jedině soud. Tato
definice se vztahuje na všechny formy soužití rodičů, tedy na rodiče, kteří žijí v manželství, rodiče žijící
v nesezdaném partnerství, žijící ve společné rodinné domácnosti i žijící odděleně a pečují o společné dítě.

Proto vždy první otázkou, kterou pokládáme přicházejícímu rodiči, a která slouží pro naši základní orientaci, je
otázka, zda o obsahu rodičovské odpovědnosti (zejména o otázce péče) již někdy rozhodoval soud a jak
rozhodl (zejména zkoumáme, zda dítě je v péči obou rodičů nebo jen jednoho, zda rodičovská odpovědnost
některého z rodičů není omezena nebo zda není omezen její výkon). Odpověď rodiče slouží pro naši základní
orientaci, co v chování rodičů můžeme očekávat § 858 obč. zák.

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména
péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový amravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku
s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování
jeho jmění. Vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah
rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.
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Příklad situace:

S dítětem přichází jeden z rodičů, za situace, kdy rodičovská odpovědnost žádného z rodičů není nijak omezena.

S dítětem může přijít kterýkoliv z rodičů, jeho žádost o pomoc a poskytování našich služeb můžeme podřadit pod
povinnost rodiče pečovat o zdraví (rozumí se i psychické) dítěte a jeho citový vývoj.

Není naší povinností prioritně zkoumat, zda o žádosti přicházejícího rodiče o poskytnutí našich služeb je
informován druhý rodič a zda souhlasí s jeho postupem, protože budeme v dobré víře, že druhý rodič s postupem
druhého rodiče souhlasí.

Není naší povinností suplovat právní povinnosti uložené zákonem rodičům:

§876 obč. zákoníku:

(1) Rodiče vykonávají rodičovskou odpovědnost ve vzájemné shodě.

(2) Hrozí-li při rozhodování o záležitostech dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout
nebo dát přivolení sám. Je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.

(3) Jedná-li v záležitostech dítěte jen jeden z rodičů sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře (to je náš
případ), má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.

V praxi poskytování našich služeb je tedy situace, kdy dítě přichází jen s jedním z rodičů s žádostí o poskytnutí
našich služeb zcela dostatečným východiskem pro zahájení rozhovorů s dítětem.

V úvodním„mapovacím setkání“ při pohovorumapujeme svět dítěte, zjišťujeme jeho potřeby, prožívání, přání
a nabízímemu podporu v rámci aktivit, které poskytujeme. To vše vhodnou formou, která odpovídá jeho věku
a stupni jeho rozumového a mravního vývoje. Ptáme se dítěte na jeho stanoviska, na jeho názor, zda některé
z našich aktivit ho zaujaly a zda si myslí, že účast v nich by mu mohla v jeho situaci pomoci a zda má zájem
se do některé aktivity zapojit. V případě, že dítě souhlasí s dalším setkáním a se zapojením do vybrané aktivity,
má zájem se do ní zapojit, dává mu pocit pomoci a podpory, pak s tímto stanoviskem dítěte seznámíme
přicházejícího rodiče, doporučíme další postup a vyžádáme si k doporučenému souhlas přicházejícího rodiče
(o tom provedeme zápis do vedené dokumentace).

Stanovisko a přání dítěte, pokud není v zásadním rozporu se stanoviskem rodiče/rodičů, našim odborným
doporučením a nejvyšším zájmem dítěte, je pro poskytování našich služeb dítěti zásadním východiskem, je
třeba k němu přihlížet, a to zejména u dětí starších 11, případně 12 let (odpovídá soudní praxi). Je ale třeba ho
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vždy posoudit s ohledem na skutkové okolnosti každého jednotlivého případu (žádný případ není stejný), věk
dítěte, stupeň jeho mravního a rozumového vývoje a rodinnou anamnézu.

2. Jak postupovat, jestliže zjistíme, že přicházející rodič neinformuje druhého rodiče o tom, že dítěti jsou
poskytovány služby v naší organizaci?

Důvody mohou být různé v každém jednotlivém případě. To je časté zejména v případech, kdy jsou rodiče
dítěte v rozvodovém řízení, případně již rozvedení, nebo v případě jiné rodinné krize.

Mohou vzniknout různé situace:

• neinformovaný rodič se o situaci dozví a domáhá se u nás informací
• my sami, v rámci poskytování našich služeb, dospějeme k závěru, že spolupráce s druhým rodičem

by byla pro dítě přínosná

Jak bylo již výše uvedeno, není naší povinností suplovat vzájemnou informační povinnost rodičů.

Avšak, v rámci našeho edukačního (podpůrného) působení a v rámci zájmu o co nejvyšší přínos naší činnosti
pro dítě, je třeba přicházejícího rodiče lidským, ale profesionálním způsobem informovat o jeho informační
povinnosti vůči druhému rodiči. Vzájemné informování o tom, co se děje s dítětem, je základem efektivní
komunikace mezi rodiči a důkazem rodičovské kompetence i když rodiče spolu již nežijí. Je třeba
přicházejícímu rodiči vysvětlit, že oba rodiče mají právo vědět, co jeho dítě dělá, kam dochází a co potřebuje,
bez ohledu na to s kým dítě fakticky žije a komu bylo svěřeno do péče.

Přicházejícího rodiče vyzveme, aby druhého rodiče o spolupráci s naší organizací informoval již při zahájení
poskytování podpory dítěti a poslal druhému rodiči na nás kontakt, aby o nás věděl. V případě, že při
poskytování služeb dítěti vyvstane potřeba zapojení druhého rodiče, žádáme přicházejícího rodiče, aby
druhému rodiči předal kontakt na nás a požádal jej, aby nás kontaktoval pro navrhované zapojení (v obou
popsaných případech provedeme zápis do vedené dokumentace).

3. Druhý rodič po nás požaduje poskytnutí informací. Poskytneme mu je?

Zjistíme si stanovisko přicházejícího rodiče, zda bude souhlasit s tím, abychom druhému rodiči poskytli
informace o dítěti a o službách, jaké jsou mu v naší organizaci poskytovány. Jeho stanovisko – souhlas,
případně nesouhlas, jakož i důvody jeho stanoviska – zapíšeme do vedené dokumentace.

Totéž stanovisko vhodným a profesionálně vedeným rozhovorem zjišťujeme u dítěte.
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Nakonec je na nás, jak se rozhodneme, zda informace druhému rodiči poskytneme nebo ne. Budeme před
námi obtížné profesní rozhodnutí, kdy budeme stát před porovnáním práva rodiče na informace o dítěti
a např. záporného stanoviska dítěte, které si nepřeje (důvody mohou být různé, musíme je profesionálně
uvážit), aby druhému rodiči informace o něm byly poskytnuty.

Musíme zvážit, co je nejvyšším zájmem dítěte (mezinárodní Úmluva o právech dítěte).

Provádíme tedy tzv.„test proporcionality“. Ten se provádí při střetu dvou práv, kdy posuzujeme, které právo je
důležitější a má tedy přednost. Své stanovisko musíme být schopni za všech okolností obhájit.

4. Přichází k nám nezletilé dítě s prosbou o pomoc a podporu, rodiče o tom nevědí. Poskytneme mu
pomoc?

Nebude se zřejmě jednat o časté případy, ale v praxi mohou nastat a v praxi mohou přibývat, zejména
v návaznosti na to, jak se nám v jednotlivých případech podaří nezletilým poskytnout v jejich složité životní
situaci pomoc a podporu a zda si získáme v této oblasti dobrou pověst.

Jde o naše základní poslání.

Nejčastěji tyto situace mohou nastat v případě skupiny nezletilých, kterou bychom nejvhodněji označili jako
„mladiství“. Jsou to osoby, které jsou svým věkem a stupněm rozumového a mravního vývoje blízko hranici
zletilosti, orientují se ve společenských vztazích a jsou schopni si sami naši pomoc a podporu vyhledat.

Jak se zachovat v situaci, kdy k nám takovýmladistvý přijde bez vědomí svých zákonných zástupců a žádá nás
o pomoc, když víme, že je nezletilý, tudíž plně nesvéprávný. Můžeme s ním vůbec jednat a poskytovatmu naše
služby bez vědomí jeho zákonných zástupců?

V této situaci je třeba si nezletilé dítě nejprve vyslechnout, zejména důvody, které ho k takovému jednání
vedou a projednat s ním, zda si opravdu nepřeje, aby jeho rodiče byli informováni. Jeho stanovisko je třeba
respektovat. Opačný postup by mohl vést ke ztrátě důvěry.

Zásadní odpověď nám poskytne ustanovení § 31 obč. zákoníku: Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl
plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti
nezletilých jeho věku.

Toto je pro nás základní právní východisko, jakož i naplňování nejvyššího zájmu dítěte.
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Tak jako nikdo nebude zpochybňovat právní jednání desetiletého dítěte, které přichází do obchodu uzavřít
kupní smlouvu o koupi melounu, není na místě, aby bylo zpochybňováno právní jednání dítěte, které přichází
s prosbou o pomoc a podporu ve složité životní situaci. A kdyby i bylo, např. ze strany zákonných zástupců,
které dítě odmítá informovat, musíme být na základě odborného posouzení situace schopni obhájit své
stanovisko, proč a z jakých důvodů jsme jednali výhradně s dítětem a neinformovali jsme zákonného zástupce.
Prioritní je pro nás zachování důvěry dítěte.

O celé této výjimečné situaci a postupu je třeba vést důsledné zápisy do vedené dokumentace.
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