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Pracuji jako klinický psycholog / psychoterapeut a mezi mé klienty patří rovněž dospívající mládež. 
Ohlédnu se nyní za případem, kterým můj zájem o multidisciplinaritu začal. Na psychoterapii ke mně 
docházela dospívající dívka s psychogenně podmíněnými bolestmi hlavy tak silnými, že nedokončila 
střední školu, a její vztahový život byl z důvodu neschopnosti pohybu mimo zatemněný pokoj velmi 
chudý. Spolupracoval jsem s rodiči, praktickou lékařkou dívky, neuroložkou i její třídní učitelkou. 
Po dvou letech snahy všech se však nic neměnilo. Neschopnost posunout se dále ve vzdělání a limity pro 
vztahový (partnerský a kamarádský) život začaly vytvářet další emoční problémy, zvyšovala se bezmoc 
jak dívky a rodiny, tak všech odborníků, kteří s ní byli v kontaktu. 

V té době jsme s kamarádem Bogdanem Siderekem, který se zabývá vedením lidí, konzultovali přístup 
a metody psychoterapie a leadershipu. Kdesi v těchto rozhovorech vznikl nápad pozvat všechny zúčastněné 
výše zmiňovaného případu a vytvořit tým vedený profesionálně. Protože mé psychoterapeutické 
zaměření je převážně integrativní, je mi vlastní hledat spojnice mezi přístupy a metodami. Všichni lékaři 
i třídní učitelka přizvání přijali, a to i přes jejich plně nabitý diář. To nás příjemně překvapilo. Bogdan 
přijal nabídku tým vést tak, jak byl zvyklý vést porady managmentu. Náš první multidisciplinární tým byl 
na světě. V té době jsme ještě nezvažovali přizvání rodičů a dívky, což dnes vnímáme jako zásadní krok. 

Výsledek, který přinesly tři týmy v rozestupu několika měsíců, se rovnal malému zázraku. Díky společné 
diskusi se přestala provádět specifická neurologická vyšetření, psychoterapie dostala nový směr, objevily 
se nové podněty k formě vzdělání. Navíc mezi členy týmu vznikla velmi příjemná a podpůrná pospolitost, 
kterou stavím do kontrastu k jistému osamocení ambulantních odborníků a vyhoření jako takovému. 
Po třetím týmu bolesti plně vymizely, dívka zvolila jinou školu, kterou úspěšně prochází, začal se rozvíjet 
její partnerský život. Psychoterapie i neurologická vyšetření se rozvolnily do té míry, že jich nyní není 
třeba. Zároveň vznikla hluboká důvěra mezi lidmi, kteří spolu nyní spolupracují daleko efektivněji.

Tento „úspěch začátečníků“ nás vedl k hledání podobných metod a způsobu práce. Založili jsme spolek 
„Naše Rovnováha“ a začali hledat ucelenou metodiku a legislativní ukotvení pro podobnou formu 
mezioborové spolupráce. Díky konferenci „Raná péče pro 21. století“, pořádané Educo Zlín, jsme se 
seznámili s Peterem Limbrickem. Peter je autorem metody Tým okolo dítěte (TAC). V červenci 2017 
proběhlo s Peterem školení prvních pionýrů, kteří nyní multidisciplinární týmy organizují a vedou. 
Protože se snažíme vytvářet a poskytovat tyto týmy nejen pro klienty rané péče, a zároveň z důvodu 

… aneb bolesti jedné hlavy dovedly  
další hlavy ke staré moudrosti,  

že víc hlav víc ví...
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! Pokud Vás bude tato metodika inspirovat k organizaci multidisciplinárních týmů, 
budeme tomu velmi rádi. 

Poprosíme však, aby název „Setkání okolo dítěte“ byl používán pouze tehdy, 
pokud facilitátor absolvoval vzdělání v této metodě, organizované spolkem Naše 
rovnováha, z. s. 

Děkujeme, že respektujete toto rozhodnutí. Snažíme se udržet kvalitu založenou 
na profesionálním školení koordinátorů a facilitátorů, jejich supervizi a dalším 
metodickým vedením.
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odlišného systému péče ve Velké Británii a u nás, postupně vyvíjíme vlastní metodiku. Nazvali jsme ji 
Setkání okolo dítěte. 

Tato příručka by chtěla být praktickým průvodcem do světa multidisciplinarity v oblasti spolupráce 
nad dětskými klienty. Budeme se snažit nabídnout inspiraci, která k aktuální podobě týmů vede nás, 
a zároveň čtenáře krok po kroku provést koordinací a facilitací týmu. 

Součástí příručky jsou rovněž legislativní dokumenty, které využíváme. 

Multidisciplinaritu vnímám jako změnu způsobu myšlení nad klienty, kolegy i nad sebou samým. Jedním 
z bodů této změny je také postoj, že mezi odborníky a rodiči není velkého rozdílu, snad jen v rolích, v nichž 
se v dané situaci potkáváme. Text jsem si dovolil proložit otázkami a podněty k zamyšlení vztahujícími 
se vždy k danému tématu. To, zda-li se název příručky osvědčí, záleží do jisté míry i na čtenáři. K její 
praktičnosti nepomůže nic více než otevřená mysl snažící se představit obsah příručky ve své vlastní 
praxi. 

Jakub Majetny 
V Českém Těšíně, 15. 12. 2018

? Co od této příručky očekávám?

Čím je pro mne mezioborová spolupráce zajímavá? 

Mám ve své praxi prostor otevřít se efektivnější spolupráci? 

V čem by pro mne byl jiný svět, v němž by odborníci pečující o mé dítě 
vzájemně spolupracovali jako jeden tým?

Setkání okolo dítěte
Úvod
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...tam, kde končí možnosti jednoho oboru,  
začínají možnosti mezioborové spolupráce ...

2.1.1. Role „Keyworkera“

TAC je metoda stojící na profesi klíčového 
pracovníka (Keyworker). Ten se k rodině připojuje 
za účelem lepší koordinace služeb a následně 
vedení individuálního TAC. Nezastává žádnou 
jinou odbornost a jeho cílem je, aby služby, které 
rodina pro dítě využívá, byly efektivní a propojené. 
Klíčový pracovník dochází přímo do rodiny, 
navazuje s rodinou blízký, osobní, podpůrný vztah, 
a v neformální atmosféře pomáhá péči integrovat 
ve smysluplný, funkční celek. Zároveň Tým okolo 
dítěte probíhá u rodiny doma. 

Slovo „klíčový pracovník“ se používá v různých 
oblastech péče a vzdělávání a v publikaci „The 
Keyworker – practical guide“ je vymezena jeho 
role následovně: „Klíčový pracovník je zároveň 
zdrojem podpory pro rodiny dětí s postižením 
a prostředníkem, díky kterému jsou další služby 
zpřístupněny a efektivně využívány.“ (Limbrick-
Spencer, G. The Keyworker. Birmingham: 
WordWorks and The Handsel Trust, 2001). 
Limbrick tuto roli spojuje s potřebami, které 
vyjádřili sami rodiče (emoční podpora, informace 
o dítěti a jeho postižení, o službách, podpora 
v přístupu ke službám, koordinace služeb, 
dosažení uceleného obrazu dítěte uprostřed 
rodiny).

Pokud tento model srovnáme s českým prostře-
dím, nenacházíme pro něj paralelu. Lokálně se 

V této kapitole se čtenář seznámí s teorií a praxí různých odvětví, která nás inspirovala k nynější podobě 
Setkání okolo dítěte. Nabídneme tři modely již existující, ucelené metodiky mezioborové spolupráce. 
Prvním a pro tuto příručku stěžejním modelem je Tým okolo dítěte Petera Limbricka (Velká Británie), 
druhým pak Cochemská praxe (Německo). Jako třetí model si představíme Otevřený dialog (Finsko). 
Kromě těchto modelů využijeme teorii a praxi leadershipu v podobě seznámení s Kmenovým vůdcovstvím 
a s teorií Začněte s proč Simona Synka.

Část o Týmu okolo dítěte vychází z mé zkušenosti ze školení a workshopů Petera Limbricka, z jeho knih 
a pracovních materiálů. TAC je zaměřená především na oblast rané péče. V části o Cochemské praxi, 
kterou pro tuto příručku připravila Markéta Nováková, se seznámíte s mezioborovou spoluprací pro 
dítě v řešení konfliktu rozvodu. Kromě motivů a očekávání jednotlivých účastníků bude prostor také 
pro seznámení s riziky spolupráce. V části o Otevřeném dialogu, připravené PhDr. Lenkou Turkovou, 
nahlédneme do spolupráce zaměřené pro osoby s duševním onemocněním. Všechny tři modely 
představují propracovanou a vyzkoušenou podobu spoluprací, které se začínají osvědčovat v českém 
prostředí. Jak se může čtenář sám přesvědčit, filozofie a mnohé principy těchto modelů jsou velmi 
podobné a dle mě odrážejí jistou evoluci v pomáhajících profesích obecně. Rádi se za spolek Naše 
Rovnováha k tomuto proudu vývoje připojujeme a zveme k němu i Vás. 

Setkání okolo dítěte si klade za cíl být univerzálně použitelným nástrojem spolupráce 
napříč službami, problémy a diagnózami.

? Jsou mi některé z výše uvedených názvů povědomé?

S jakými přístupy či osobami se multidisciplinarita pojí mně?

1. Tým okolo dítěte................................................................................................................................................ 9
2. Cochemská praxe ............................................................................................................................................20
3. Otevřený dialog ................................................................................................................................................30
4. Kmenové vůdcovství ......................................................................................................................................39
5. Začněte s proč ...................................................................................................................................................44

1. Horizontalita a role Keyworkera
2. Pět základních principů TAC
3. Závěrem k dílu Petera Limbricka
4. Tým okolo dítěte – Zlínská praxe (Mgr. Jana 

Hunáková)

? Co si představím, když slyším název 
„Tým okolo dítěte“?

Na konferenci „Raná péče pro 21. století“ (prosinec 
2017, organizováno ranou péčí Educo Zlín) jsme 
mohli srovnat různé multidisciplinární přístupy 
aplikované v Rakousku, Holandsku, Portugalsku 
a Velké Británii. Nejprecizněji zpracovaná nám 
přišla metodika Petera Limbricka. 

Peter sám definuje TAC jako „jedinečný a vyvíjející 
se tým několika účastníků, kteří se potkávají 
s dítětem a rodinou pravidelně za účelem poskytnutí 
praktické podpory ve vzdělání, léčbě a dalších 
ošetřeních“ (Limbrick, P. TAC for the 21st Century. 
Nine essays on Team Around the child. Cliffords: 
Interconnections, 2017). 

Tento tým obvykle čítá 5–6 osob, probíhá vždy 
za přítomnosti rodičů, obykle i s dítětem, v domácím 
prostředí rodiny. Členy týmu mohou být všechny 
pro dítě důležité osoby. Rodinní příslušníci a tzv. 
„praktici“ (anglicky „Practicionals“). Pro tyto osoby 
dále v textu používám označení „odborníci“, neboť 
se k rodině a dítěti připojují díky své profesi. 

2.1. Tým okolo dítěte (TAC)
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objevují obecní sociální pracovníci, kteří zastá-
vají podobnou funkci. Nicméně tuto možnost lze 
využít až v případě, že se dítě objeví v síti OSPOD. 
Zároveň není normou, aby sociální pracovník byl 
školen v mezioborovém přístupu a vedl multidisci-
plinární tým. V rámci pracovišť rané péče se někdy 
k rodině připojí poradce, který roli koordinátora 
péče zastane, nicméně toto není primárně poslá-
ním rané péče. Pokud hledáme v síti sociálních 
a zdravotních služeb osobu, u které by se měla veš-
kerá péče sbíhat, napadne nás rovněž praktický 
lékař pro děti a dorost. Vyžadovat však po pediat-
rech komplexní koordinaci péče všech dostupných 
služeb by znamenalo několikanásobné zvýšení 
počtu lékařů a zároveň krok mimo jejich nena-
hraditelnou odbornost. Tento nárok není ve výše 
uvedeném rozsahu uplatňován na pediatry ani 
v jiných zemích Evropy (např. Rakousko).

Proto jsme se rozhodli pojmout Setkání okolo 
dítěte jako součinnost dvou nových rolí – 
koordinátora a facilitátora. Společně s Peterem 
věříme v jedinečnost každého týmu. Proto 
neexistuje univerzální složení týmu, ale hledá 
se vždy u konkrétního dítěte a rodiny. Namísto 
domácího prostředí rodiny se snažíme hledat 
buďto prostředí některé ze sociálních služeb 
či zdravotních zařízení, nebo neutrální prostor 
(knihovna, uzavřený prostor kavárny, Impact hub, 
místní kulturní dům). Důvody jsou dva. Ten první 
je prostý – počet rodin, které by si přály uspořádat 

2 INSPIRACE K MULTIDISCIPLINARITĚ

Jako velmi dobrá pomůcka při seznamování 
odborníků i rodičů na seminářích o multidiscipli-
naritě se mi osvědčily dva grafické tvary – trojúhel-
ník a kruh. Budeme-li nad pracovní skupinou lidí 
přemýšlet v modelu pyramidy, na vrcholu se nám 
objeví jeden a na každé nižší úrovni je jich více, 
až dole tvoří základu největší počet lidí. V pro-
středí historie lidstva – starověkého Egypta si lze 
představit faraona na vrcholu pyramidy a otroky 
na jeho základně. 

V prostředí nemocnic si na vrcholu můžeme 
představit primáře nebo ředitele, pod ním lékaře, 
pod nimi sestry, pod nimi ošetřovatelky a další 
nižší zdravotnický personál. V prostředí školy 
ředitele, jeho zástupce, směrem dolů učitele, 
speciální pedagogy, asistenty. Zamyslete se nad tím, 
kolik moci a rozhodování leží na osobě na špičce 
pyramidy. Položte rovnítko mezi tímto množstvím 
a zodpovědností dané osoby. A postupujte směrem 
níže. Dále zkuste zvážit, kolik informací má člověk 
na vrcholu a na spodku pyramidy o konkrétním 

Vertikální organizace se často schematicky 
znázorňují jako pyramida rozdělena na jednotlivá 
patra, kde je směrem k vrcholu čím dál méně lidí. 
Pro horizontální struktury je pak typické, že v nich 
spolupracují lidé ze dvou či více organizací. Moc je 
rozdělena rovnoměrně, nikdo nemá automaticky 
navrch nad ostatními. Zatímco ve vertikálních 
organizacích se uživatelé služby typicky nacházejí 
na nejnižším patře pyramidy, v rámci horizontálních 
struktur by mohli, nebo dokonce měli být součástí 
týmu, kde spolu všichni vzájemně spolupracují, aniž 
by se výrazně lišilo jejich postavení.“ 

? Považujete za Vaše kolegy 
odborníky z jiných zařízení,  

 ke kterým Vaši klienti docházejí?

Považujete za Vaše kolegy učitele 
dětí, které máte v péči?

Vnímáte pohled a rozhodnutí rodičů 
se stejnou důležitostí jako ty Vaše? 

Setkání u nich doma, je velmi malý. Doporučujeme 
však tuto možnost vždy nabídnout. Tím druhým 
je praktické hledisko. Místo pro tým je obvykle 
hledáno tak, aby dojezdově odpovídalo většině 
účastníků.

Horizontalita

Horizontalita je nosným pilířem celého konceptu 
TAC. Bohužel nenacházím český ekvivalent, jenž 
by vyjadřoval rovnost všech členů týmů stejně jako 
anglický originál. Horizontalitu popisuje Limbrick 
jako „model týmové práce, kde se lidé berou jako 
rovnocenní, kde jde o vytváření síly s ostatními, 
ale nehledat, jak si nad nimi udržet moc.“ Tuto 
horizontalitu udržuje vedoucí týmu (klíčový 
pracovník), pro většinu členů je nová a postupně 
si na ni zvykají. Níže uvádím citaci z knihy 
„Horizontální týmová práce ve vertikálním světě“ 
(Limbrick, P. Horizontal Teamwork in a Vertical 
World. Cliffords: Interconnections, 2012), která 
poukazuje na kontrast k vertikálním strukturám.

„Co znamenají pojmy vertikální organizace 
a horizontální struktury? Vertikální organizace 
je organizace jakékoliv velikosti s hierarchickou 
strukturou vedení od nejvyšších míst až po místa 
nejnižší, kde každý zaměstnanec buď vzhlíží k těm, 
kdo mají větší moc než on, nebo shlíží na ty, kdo mají 
menší moc a podléhají jeho rozhodnutím a kontrole. 

? Kteří „Vám dostupní“ odborníci poskytují služby podobné roli klíčového 
pracovníka?

Jakou míru užitečnosti této role si dokážete představit pro rodiny s dítětem s těžkým 
kombinovaným postižením? 

Jakou míru užitečnosti by taková služba přinesla Vám osobně?

Dostali jste se Vy sami do role, kdy jste začali poskytovat rodině podobnou službu? 
Jak se to stalo? Čím byla Vaše spolupráce s touto rodinou jiná?
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onemocnění“) a školy („záškoláctví“) se dostávají 
rodiče i dítě do spleti naprosto neslučitelných 
požadavků na dítě a celkový výchovný přístup. 
Jeden odborník vede rodinu k maximální 
podpoře chlapce, druhý ke striktně stanoveným 
pravidlům s důraznými dopady („tresty“), třetí 
trvá na vyhledání dalších odborníků. Rodiče jsou 
pak nuceni vybrat si, s „kým budou držet partu“ 
a s kým ne. Bohužel vede tato nekonzistence 
často k odrazu nekonzistence samotné výchovy 
a v konečném důsledku vzájemné ztráty důvěry 
mezi rodiči, dítětem a odborníky.

Pokud si představíte dítě se smíšenou dysfázií, 
vstupující do prostředí mateřské školy, máme 
již minimálně 6 stran (rodiče, pediatr, pedagog 
mateřské školy, pedagog SPC, klinický logoped, 
klinický psycholog) které mohou svět dítěte 
a rodičů vytvářet jako srozumitelný celek, nebo 
jako chaos, v němž se nejde zorientovat. 

Těmito příklady jsem se snažil poukázat 
na potřebnost intervencí jakožto promyšleného 
celku, a to oproti chaosu vznikajícího intervencemi 
nesouvisejícími, často protichůdnými. Posouváme 
se tak k poslednímu, pátému kroku, jímž je 
sestavení společného pohledu na zdroje a potřeby 
dítěte a rodiny.

? Vím, na jakých cílech nyní pracují 
rodiče s dítětem u jiných odborníků?

Zvažuji někdy, zda-li je rodina 
v nárocích všech oborníků 
přetížená?

Zde se tým pohybuje od odborných diagnóz 
a jejich vyjasnění pro všechny zúčastněné strany 
k pojmenování aktuálních potřeb jak dítěte, tak 
rodiny jako celku. Na tyto potřeby hledá tým 
vhodnou reakci, primárně ve zdrojích, které jsou 

ranou péčí, speciálně pedagogickým centrem. 
A nebo může zůstat pouze u kontrolních 
vyšetření. Obtíž je v tom, že další odborníci mohou 
předpokládat, že o některé z výše uvedených 
oblastí „je již postaráno“, a tak se vlastně mohou 
v systému péče „ztratit“, aniž by se o této ztrátě 
vědělo. Nevytvářím zde nároky na praxi žádného 
z odborníků, avšak přehlednost v tom, jaký typ 
péče je poskytován, vnímám v péči o dítě jako 
základ. 

Druhým krokem je práce na propojení intervencí 
v jeden promyšlený celek. 

Představte si situaci, kdy rodiče 3letého chlapce 
s pervazivní vývojovou poruchou využívá 
intenzivně pedopsychiatrickou ambulanci 
a poradnu rané péče. Chlapec je často dráždivý, 
mívá záchvaty vzteku, zároveň stagnuje v rozvoji 
sociálních dovedností, včetně vztahu s nejbližšími 
– tedy rodiči. Lékař se snaží adaptaci dítěte 
adekvátně podpořit medikací se zklidňujícím 
efektem, ve stejném období vede poradce 
rané péče rodiče ke stimulaci. Dítě je však léky 
utlumeno a na stimulaci nereaguje. Vznikají tak 
protichůdné nároky na dítě a rodinu a paradoxně 
se při poskytování více služeb (což vnímáme jinak 
jako žádoucí) může vytvořit touto protichůdností 
neschopnost rodičů spolupracovat s jedním nebo 
oběma odborníky, nebo tvorbu koalice rodičů 
s jedním z odborníků proti tomu druhému. 
Ani jedna varianta nepřinese dítěti potřebnou 
intervenci a rodiče staví do nezáviděníhodné 
pozice.

Nabídnu ještě situaci staršího dítěte (vyšší stupeň 
základní školy) vedeného v mnoha službách 
pro absenci neumožňující postup do dalšího 
ročníku. Na základě odlišně stanovené a pojaté 
diagnózy v psychologické ambulanci (porucha 
chování), u sociální pracovnice OSPOD („duševní 

2.1.2. Pět základních principů TAC

V knize esejí „Tým okolo dítěte pro 21. století“ 
(Limbrick, P. TAC for the 21st Century. Nine 
essays on Team Around the child. Cliffords: 
Interconnections, 2017) vymezuje Peter Limbrick 
model pěti základními principy:

1. Všichni klíčoví odborníci dítěte souhlasí 
s blízkou spoluprací a individuálním týmem

2. Rodiče jsou rovnocennými členy týmu

3. Klíčový pracovník facilituje každý jednotlivý 
tým

4. Programy léčby, sociální služby, rozvoje 
a vzdělávání jsou integrovány tak, jak je to 
jen možné

5. Aktivní snaha k zajištění toho, aby se TAC 
nacházel v efektivní síti vztahů (hodnotový 
rámec)

 ⇒ Princip 1.: Souhlas s blízkou spoluprací 
a individuálním týmem

Tento princip se snaží klíčový pracovník naplnit 
v pěti krocích. Jeho prvním úkolem po napojení 
se na rodinu je zjištění, kdo všechno již rodinu 
podporuje a co tito lidé dělají. 

Tento zdánlivě banální krok je v našem systému 
péče často opomíjen. Samotné zjištění již existující 
sítě služeb přináší náhled na možnou podporu. 
Přiblížení toho, co odborníci s dítětem a rodinou 
dělají, je rovněž velmi praktické. Např. klinický 
psycholog může provádět pedopsychologické 
vyšetření, psychoterapii s dítětem hrovou formou, 
výchovné poradenství s rodiči, odkázat na další 
služby, komunikovat s pediatrem, dalšími lékaři, 

dítěti (ať už jako pacientovi, nebo žákovi). Tyto 
dvě veličiny (tedy moc a informovanost) se budťo 
v rámci organizace vyvažují, a nebo se míjejí. Tento 
proces do jisté míry odráží kvalitu zdravotní péče, 
či v případě školy vzdělávání a rozvoje dítěte. Jak 
vypadá realita, zažíváme všichni. 

A nyní si představte skupinu lidí, kteří jsou týmem 
v pravém smyslu tohoto slova. Každý z nich přináší 
ty informace k řešení problémů, které má, ví, že 
ostatní v týmu jsou tomu otevřeni a k rozhodnutí 
dochází společně. Jak tento moment ovlivňuje 
moc a odpovědnost? Rozkládá ji rovnoměrně 
na všechny členy týmu (což vnímáme jako 
významný faktor proti syndromu vyhoření 
u odborníků a vzniku psychických či somatických 
problémů u pečujících rodičů). Jak tento moment 
ovlivňuje dostupné informace o problému, 
případu, dítěti či rodině? Tyto informace se násobí. 
Pokud jsou jednotlivci na horizontalitu připraveni, 
přináší úlevu a obohacení všem. Pokud nejsou, 
účast na týmu, kde je tento princip dodržován, pro 
ně může být velkou inspirací.

? Odpovídá struktuře organizace,  
ve které pracujete, spíše trojúhelník,  

 nebo kruh?

Najdete v historii Vaší organizace 
momenty nebo období, které byly 
v „kruhu?”

Se kterými kolegy a rodiči dětí 
jste zažili „horizontalitu“? Je tato 
vzpomínka na spolupráci  něčím 
jiná?

Dílčími podobami spolupráce mezi lidmi, kteří 
vytvářejí libovolnou pracovní skupinu, se více 
věnuji v popisu Kmenového vůdcovství.
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V modelu Setkání okolo dítěte se vedení ujímá faci-
litátor. Ten je pro odborníky i rodinu novou osobou. 
Pokud mezi nimi již nějaký předchozí profesní vztah 
byl, je třeba ho pojmenovat a odložit stranou. V roli 
facilitátora vnímáme oproti klíčovému pracovníko-
vi (jak ho pojímá model TAC) výhodu nezaujatos-
ti. Klíčový pracovník, doprovázející rodinu v jejím 
pohybu službami, je již v určitém podpůrném vztahu 
vůči této rodině. Oproti tomu facilitátor vstupuje 
s čistým polem. Tento fakt je důležitý pro vzájem-
nou důvěru a nezávislé vedení týmu, zvyšující přínos 
diskuse. Vedení týmu facilitátorem je v této příručce 
věnovaná samostatná kapitola.

V modelu TAC se klíčový pracovník snaží nejen 
o koordinaci služeb a vedení týmu, ale o celkovou 
propagaci a informovanost místní laické i odborné 
veřejnosti. Pokud již rodiče i odborníci o TAC vědí, 
považují ho za zaběhnutou a účinnou metodu 

systém odměn a trestů. Často se na Setkáních 
okolo dítěte potkáváme s tím, že rodina toto 
„zrovnoprávnění“ zažívá poprvé a reaguje na něj 
s velkým nadšením. Zároveň se tímto značně 
posiluje rodinná resilience. Takto posílení rodiče 
se cítí více zdatní a schopní ve výchově svého 
dítěte a procházejí dalšími krizemi stabilněji. 

 ⇒ Princip 3.: Tým okolo dítěte facilituje 
klíčový pracovník

Tím, že je tým veden osobou, která nezastává 
žádnou jinou odbornost, může klíčový 
pracovník věnovat pozornost pouze komunikaci 
zúčastněných osob. Mezi členy týmu tak odpadá 
starost o to, kdo co povede, jak dlouho tým bude 
trvat, na které pohledy a kroky se naváže. Toto vše 
je starostí vedoucího týmu. Připojení této osoby 
značně zvyšuje efektivitu diskuse. 

 ⇒ Princip 2.: Rovnocennost rodičů na týmu

Jedním z hlavních úkolů toho, kdo vede tým 
(klíčový pracovník nebo facilitátor), je neustálý 
důraz na rovnocennost rodičů. Ti jsou bráni jako 
důležití při přinášení pohledů na stav dítěte, stejně 
jako při hledání dalších kroků v léčbě. Rodiče tak 
nezůstávají mimo tuto diskusi, jsou do ní aktivně 
zapojeni a mají stejnou moc jako odborníci. S tímto 
přístupem se váže rovněž zodpovědnost. 

Pokud se rodiče rozhodují se stejným zapojením 
a důležitostí jako odborníci, přirozeně tak 
přebírají zodpovědnost za tato rozhodnutí (stejně 
jako za své vlastní zapojení do diskuse). Zmenšují 
se tak obtíže s nespoluprací rodičů a odborníků 
a upevňuje se vnitřní motivace k podpoře dalších 
kroků vlastním výchovným přístupem rodičů.

Čtenář může srovnat praxi TAC s běžně 
pořádanými konzilii v nemocnicích nebo 

výchovnou komisí ve škole

Kromě rodičů je prostor na týmu okolo dítěte 
otevřen dalším členům rodiny, kteří jsou s dítětem 
v kontaktu a mají na chod rodiny vliv. Může se 
tak zapojit kdokoliv z prarodičů, tety, strejdové 
nebo dospělý sourozenec dítěte. Velkou výhodu 
zde spatřujeme v posílení jednotnosti přístupu 
k léčbě, sociálním službám a vzdělávání napříč 
celou rodinou. 

Tento moment je obzvláště užitečný v situacích, kde 
je hlavním faktorem obtíží nejednotný výchovný 
přístup různých členů rodiny. Ve vývoji každého 
dítěte je nutné držet podobné hranice v období 
vzdoru, u dětí s poruchami autistického spektra 
se tak redukují afektivní záchvaty (svět se stává 
jednotnější, srozumitelnější) a u dětí s poruchami 
chování lze na stejném přístupu vybudovat pevný 

již dostupné (ať už v rodině a dítěti, již existujících 
službách, nebo ve zvažování zapojení dalších 
služeb). Zde se model TAC blíží systemickému 
přístupu v pomáhajících profesích, který 
zdůrazňuje potřeby a zdroje nad stanovenou 
diagnózu a zároveň tvrdí, že vše potřebné již klient 
má, jen na to zapomněl, nebo to zrovna není vidět.

Všechny tři zmíněné případy jsou přímo 
indikovány k multidisciplinárnímu týmu. Pokud 
na tomto týmu dojde ke společnému stanovení 
cílů a výstupů, nemůže dojít k protichůdnému 
tlaku různých stran. Na konci týmu všichni aktéři 
vědí, jaké další kroky zamýšlí ti ostatní, co dítě 
a rodinu čeká. Nedílnou součástí setkání týmu 
je pak stanovení priorit a harmonogramu. Dítě, 
rodiče i odborníci nyní vidí, které intervence jsou 
nejdůležitější a které lze posunout na později. 
Rodina tak dostává soudržný a všemi potvrzený 
plán, který je schopna naplnit a nebude jím 
přetížená. 

? Dostal jsem se jako rodič do situace, 
kdy se doporučení jednotlivých  

 odborníků vylučovala?

Znám jako rodič situace, kdy čas 
investovaný do služeb a péče o mé 
dítě vyplnil veškerý čas, který jako 
rodina máme? 

Pro odborníky se zde objevuje nový zisk – mnohé 
služby se musí upozadit, často formou rozvolnění 
spolupráce ve větší časové úseky, ovšem 
s vědomím, že rodina nyní pracuje na jiných 
konkrétních krocích. Souběh těchto faktorů 
vede k prevenci syndromu vyhoření, neboť se 
míra angažovanosti odborníků a zároveň jejich 
zodpovědnosti rozkládá mezi všechny zúčastněné.
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Respekt: 
 - Tým začíná podepsáním mlčenlivosti  
o následující diskusi a zproštěním mlčenlivosti  
všech zúčastněných rodiči. Tímto rodiče vyjadřují respekt 
k odborníkům a odborníci k rodičům
 - Tým je veden ke stanovení pravidel včetně časového  
rámce, pokud je ke konci sjednaného času diskuse v plném 
proudu, facilitátor vede skupinu k rozhodnutí, jak naloží 
s variantou prodloužení
 - Facilitátor usměrňuje délku vstupu všech členů tak,  
aby nikdo nezabral všechen prostor, a zároveň se  
vyjádřili všichni

 - Facilitátor zastavuje diskusi nad těmi členy týmu, kteří 
zde nejsou, stejně jako nad oblastmi jejich odborné 
kompetence nebo výchovy a vztahu s dítětem

do nového prostoru je pak již zmírněn „známostí“ 
pracovníka služby.

Hodnoty, které TAC zastává a snaží se je šířit, jsou 
rodinnost, empatie, respekt, čestnost a důvěra 
všech členů. Nedá se očekávat, že všichni příchozí 
členové týmu považují tyto hodnoty za vlastní. 
Je tedy opět úkolem vedoucího týmu, aby tyto 
hodnoty střežil a diskusi směřoval tak, aby byla 
jejich odrazem. Např. hodnotu rodinnosti naplňuje 
tým již tím, že se setká v domácím prostředí rodiny, 
za přítomnosti dítěte, členové si dají čaj nebo kafe. 

Peter Limbrick rád vzpomíná na jednu z rodin, 
které doprovázel jako klíčový pracovník. Matka 
malého chlapce s opožděným vývojem si stále 
lámala hlavu s tím, že nebude mít dopředu 
připraven dostatek kávy pro všechny členy týmu. 
Své obavy nakonec vyřešila pořízením osmilitrové 
konvice na kávu. Tento moment zařazuji nejen pro 
malé pobavení, ale také pro připomenutí faktu, 
že i rodiny dětí s postižením řeší všechny běžné 
starosti jako ti ostatní. Například jak být dobrým 
hostitelem.

? Umíte si představit, že se s dalšími 
kolegy potkáte u svých klientů  

 doma?

Umíte si představit, že jako rodič 
dítěte s postižením pozvete k sobě 
domů zároveň lékaře, sociální 
pracovnici nebo třeba učitelku 
ze školky? 

Co tyto představy podporuje a co 
naopak boří?

V modelu Setkání okolo dítěte se snažíme při 
výcviku facilitátorů mít tyto hodnoty zavěšeny, 
společně s principem horizontality, jako jakési 
měřítko atmosféry a dění na týmu, stejně jako 

? Umím si představit, že propojení 
nové služby pro mé klienty proběhne  

 u mě na pracovišti?

Byl bych ochoten na takovéto 
pozvání dorazit do jiné služby já?

Model TAC je jedinečný tím, že tuto stránku problé-
mu (dá se říct již spíše legislativně-společenského) 
podporuje svým hodnotovým zaměřením. Pro mě 
jakožto psychologa – psychoterapeuta roste tento 
model na významu, neboť se hlásí k jasně vyjádře-
nému „jádru“ práce i způsobu, jak ho dosáhnout. 
Mnohé psychoterapeutické směry nebo modely 
vedení se zaměřují na to, jakou optikou se dívají 
a jakých metod za dosažením jakých cílů používa-
jí. Nicméně ten nejzásadnější faktor v tom, zda-li 
u dané metody práce zůstaneme, nebo ne, spočívá 
v hodnotách. V podstatě v každém systému práce 
jsou obsaženy hodnoty. To, co je však činí funkční-
mi, je jejich přímá deklarace a tím pádem i mož-
nost využití ve výcviku a samotné praxi. 

Jedním ze způsobů, jak efektivní spolupráci 
naplnit a posilovat rodinnost a důvěru mezi rodiči 
a odborníky, může být i způsob předání doporučení 
k další službě. Z pozice klinického psychologa, který 
sděluje rodičům výsledky vyšetření u chlapce před 
třetím rokem věku, mám dvě možnosti. Buďto jim 
předám kontakt na ranou péči, v lepším případě 
vysvětlím účel a podobu služby (čímž zvýším jejich 
představu o službě a motivaci službu oslovit), 
nebo mohu po vzájemném souhlasu pozvat k části 
následujícího kontrolního vyšetření společně s rodiči 
a dítětem poradkyni rané péče, která jim informace 
o službě podá osobně – vše v již pro rodinu známém 
prostředí a v jednom čase. Jako velmi užitečný 
se mi tento způsob osvědčuje u dětí s diagnózou 
autistického spektra, ať v raném, školním nebo 
dospívajícím věku. Jindy velmi obtížný vstup 

spolupráce, je pro ně daleko snadnější se do tohoto 
modelu zapojit. 

 ⇒ Princip 4.: Programy léčby, sociální služby, 
rozvoje a vzdělávání jsou integrovány tak, 
jak je to jen možné

Snaha o maximální míru propojenosti všech služeb 
napříč resortem zdravotním, sociálním a školským 
vnímáme jako nejúčinnější faktor TAC. 

V českém prostředí nyní běží velice důležitá 
aktivita tzv. „Síťařů“ (projekt MPSV), kteří pomocí 
společných setkání odborníků vytvářejí vzájemné 
povědomí o poskytovaných službách. Podrobnější 
popis o této aktivitě naleznete v příloze příručky – 
Síťování služeb. Výhodou TAC modelu je ve srovnání 
s aktivitou síťařů vytváření „sítě“ rodičů a odborníků 
nad konkrétním dítětem. Tento moment dle mé 
zkušenosti výrazně zvyšuje motivaci odborníků 
pro zapojení, neboť tuto snahu vyvíjí pro „jejich 
vlastního” klienta / pacienta / žáka. Více k úvahám 
o motivaci odborníků a rodičů (a pravděpodobně 
i motivaci čtenáře) naleznete v kapitole o kmenovém 
vůdcovství.

 ⇒ Princip 5.: Efektivní síť vztahů a hodnotový 
rámec

Efektivní síť vztahů je ideálem dnešní doby. Stejně 
jako ve Velké Británii, tak i v ČR máme velké 
množství kvalitní sociálních služeb, zdravotních 
zařízení a podpůrných pedagogických pracovišť. 
Tento systém ale nebude naplno funkční do doby, 
dokud o sobě jednotlivé části jednak nebudou 
vědět, v druhé řadě mezi nimi pak musí panovat 
vzájemné odesílání klientů, sdílení informací, 
celková spolupráce nad každým jednotlivým 
případem. 

měřítko vhodnosti každé věty, kterou koordinátor 
či facilitátor vnese. Uvedu pár příkladů, jak se dá 
takto s hodnotami pracovat:

Empatie: 
 - Facilitátor sleduje emoce jednotlivých čle

nů, 

snaží se na ně reagovat tak, aby tito lidé  

mohli zůstat zapojeni do diskuse,  

místo zaujímá i roli mediátora,  

aby přílišná intenzita emocí  

neblokovala směřování k cíli

Rodinnost:
 - Přizvání obou rodičů a dalších členů rodiny - Snaha o vytvoření neformální atmosféry - Důraz na těžiště života, které je v rodině,  na rozhodování, kompetence  a odpovědnost rodičů
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Důvěra: 
 - Koordinátor posiluje důvěru v setkání již 
tím, že zdůrazňuje právo rodičů rozhodnout  
o tom, kdo na týmu bude a kdo ne
 -   Pokud nemají rodiče dostatek důvěry  
v organizaci SOD, může tuto důvěru podpořit  
ten odborník, který jí má u rodičů nejvíce,  
a to i na deklaraci dobré spolupráce  
s jiným odborníkem

2.1.3. Tým okolo dítěte – zlínská praxe

aneb mezioborová spolupráce ve Středisku 
rané péče EDUCO Zlín z.s.

Mgr. Jana Hunáková

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s. přišlo 
s metodou mezioborové spolupráce Tým okolo 
dítěte v roce 2017. Tuto metodu EDUCO převzalo 
od Petera Limbricka z Velké Británie a nadále ji 
rozvíjí a přizpůsobuje českému prostředí. EDUCO 
poskytuje metodu Tým okolo dítěte svým klientským 
rodinám s dětmi se zdravotním postižením. Ohlasy 
ze strany rodin i odborníků jsou natolik pozitivní, že 
přináší poradkyním rané péče velkou chuť v metodě 
pokračovat a postupně ji rozšiřovat tak, aby byla 
dostupná pro co největší množství klientů.

EDUCO zajišťuje pro rodiny s dětmi se zdravotním 
postižením (od narození do 7 let věku dítěte) ranou 
péči. Jedná se o terénní sociální službu, která je 
pro rodiny a jejich děti zdarma. EDUCO poskytuje 
v současné době odbornou pomoc 110 rodinám 

Závěrem k dílu Petera Limbricka

Způsob práce, který Peter Limbrick v současnosti 
šíří, odráží jeho dlouhodobou praxi klíčového pra-
covníka a je velmi bohatým zdrojem pro všechny, 
kteří se chtějí k multidisciplinaritě připojit. Pro 
hlubší zájem doporučuji již výše zmíněné knihy 
„Tým okolo dítěte pro 21. století“ a „Horizontální 
týmová práce ve vertikálním světě“. Obdivuhodný je 
rovněž Limbrickův přístup propagátora TAC. Peter 
píše knihy, vydává pravidelný bulletin a i ve svém 
věku stále jezdí do dalších zemí světa (od Evropy 
po Austrálii) a šíří multidisciplinární nadšení.

Za užitečnou považuji rovněž Limbrickovu knihu 
„Carrying Activism“, jejíž název by v češtině šel volně 
přeložit jako „Pečující aktivismus“. Tato kniha je 
již jakýmsi posunem od mezioborové spolupráce 
k filozofii podobné ekologickým aktivistům. Avšak 
zájmem péče a angažovanosti nás všech by zde měli 
být lidé žijící okolo nás. V tomto aktivismu vnímá 
Limbrick protiváhu úřadům a institucím a vrací 
těžiště podpory a vzájemné pomoci komunitě lidí, 
kteří spolu přirozeně sdílejí jeden prostor.

? Můžete z Vaší zkušenosti srovnat 
„sousedskou podporu“ s podporou  

 profesionální? 

Metodika v Setkání okolo dítěte přímo vychází 
z principů a hodnot TAC – a to především 
z horizontality a integrace plánu péče a rozvoje 
dítěte. Na rozdíl od modelu TAC se však snažíme 
o větší pružnost a širší oblast aplikace, nad rámec 
rané péče. O některých oblastech se zmíním 
v kapitole „Dobrá praxe“. 

V anglickém originále lze knihy  
Petera Limbricka objednat  

na www.teamaroundthechild.com

Model TAC se stal pro EDUCO velkou inspirací, 
kterou začalo postupně realizovat pro své klienty 
v podobě Týmu okolo dítěte. EDUCO zahájilo úzkou 
spolupráci s odborníky z resortu zdravotnictví, 
školství a sociálních služeb. Tyto odborníky EDUCO 
zve na společná setkání s klientskými rodinami. 
Kouzlo metody spočívá v tom, že se rodiče a odborníci 
setkají na jednom místě, v jeden čas, u jednoho stolu. 
Rodiče a odborníci se stávají týmem, který společně 
vytváří plán podpory dítěte a rodiny na nejbližší 
období. Domlouvají se, kdo a s čím může rodině 
pomoci, aby nedošlo k přetížení jak dítěte, tak 
rodičů. Dochází tak k součinnosti všech odborných 
pracovníků, což je pro rodinu daleko efektivnější 
a srozumitelnější. Setkání týmu jsou vždy vedena 
tak, aby podporovala mezi přítomnými vzájemný 
respekt, upřímnost a důvěru.

A jak dál? Týmy okolo dítěte mají svůj velký 
význam a smysl, kterému pracovníci v EDUCU věří. 
Proto budou poradkyně rané péče pokračovat 
v koordinaci těchto týmů i nadále. Budou oslovovat 
další odborníky a mluvit s nimi o této možnosti 
spolupráce. Záměrem EDUCA je zajistit tímto 
způsobem fungující model s názvem Tým okolo 
dítěte pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením, 
který čerpá dobrou praxi ze zahraničí a který 
bude zohledňovat politické, ekonomické a sociální 
podmínky v České republice. 

V současné době je realizace metody Tým okolo 
dítěte možná díky podpoře Nadačního fondu AVAST 
a Evropského sociálního fondu. Nadále pro něj 
v EDUCU budou hledat do budoucna finanční zdroje, 
aby se zachovala udržitelnost myšlenky.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci či podrobnější 
informace se neváhejte na EDUCO obrátit.

Mgr. Jana Hunáková 
hunakova@ranapecezlin.cz

ve Zlínském kraji. Svou pozornost věnuje dětem 
s autismem, s mentálním, tělesným a kombinovaným 
postižením nebo dětem předčasně narozeným. 
Během roku 2017 se EDUCO začalo podrobněji 
věnovat tématu mezioborové spolupráce. 

Své poznatky o tomto tématu si poradkyně přivezly 
ze zahraniční, zejména z Rakouska, Nizozemí a Velké 
Británie. V těchto zemích je mezioborová spolupráce 
odborníků běžnou službou, které rodiny aktivně 
využívají. Velmi zásadní bylo pro EDUCO setkání 
v roce 2017 s Peterem Limbrickem z Velké Británie 
který v 90. letech 20. století vyvinul mezinárodně 
uznávaný model péče o zdravotně postižené dítě 
a jeho rodinu. Model pojmenoval Team Around 
the Child neboli TAC. Hlavním principem TAC je 
propojení rodičů a všech odborníků, kteří jsou 
zapojeni do péče o dítě. 

Cílem modelu je sjednotit odborníky a rodiče tak, 
aby všichni zúčastnění měli stejný záměr a postup 
v péči o dítě. Tento přístup předchází zmatkům 
a nejistotám, kterým jsou rodiče často vystaveni 
z důvodu nesladěných kroků odborníků.

Čestnost:

 - Je opět opř
ená o dokumen

ty týkající se
 

mlčenlivosti, 
se kterými se

 snažíme  

zacházet jako
 s nástroji uz

avírání  

dohody a vyjád
ření 

? Jaké hodnoty máte při své práci „zavěšeny“ Vy? Ví o nich Vaši klienti?



20 21

2 INSPIRACE K MULTIDISCIPLINARITĚ Setkání okolo dítěte
- Cochemská praxe -

MOTIVY OČEKÁVÁNÍ

Získám vhled a přesah
doufám, že poznám práci svých kolegů 

v týmu, naučím se spoluprací s nimi nové 
věci, pochopím lépe jejich profesi. 

Získám změnu doufám, že změna přinese osvěžení, nové 
uchopení mé práce a větší radost z ní.

Má práce bude úspěšnější doufám, že spolupráce přinese lepší výsledky. 

Získám výhody doufám, že se spolupráce vyplatí.

Výše jsou popsané pozitivní motivy a s nimi spojená pozitivní očekávání. Mnohem důležitější ale zřejmě 
je uvědomit si ta negativní očekávání a rizika s nimi související. Připustit je, mluvit o nich, zvědomovat je. 

Změna – rizika

Interdiscipliární nebo multioborová spolupráce představuje pro většinu zapojených změnu oproti 
tomu, jak svou profesi vykonávali doposud. Téměř vždy vyžaduje na začátku také investici časovou 
a energetickou. Přináší řadu otázek a obav. Když se na motivy pro spolupráci a očekávání podíváme 
touto optikou, výstupy se promění: 

MOTIVY OČEKÁVÁNÍ

Ušetřím čas? doufám, že za mě někdo udělá část mojí 
práce. 

Ušetřím energii? doufám, že za mě někdo udělá část mojí 
práce. 

Získám vhled a přesah – chci to vůbec? 
k čemu mi to bude? 

Mám vůbec důvěru v to, že ostatní jsou 
schopni dělat svou práci dobře? Jaké jsou 

vůbec mé představy o ostatních profesích? 

Získám změnu

Chci vůbec na své práci něco měnit? Přinesla 
už někdy nějaká změna něco dobrého? není 
to další výmysl, který mi přinese zase jen více 

práce?

Má práce bude úspěšnější?
Je vůbec možné dělat mou práci jinak 
a lépe? Znamená to, že ji teď nedělám 

dobře?

Získám výhody? Jaké a kdo mi je zaručí?

2.2. COCHEMSKÁ PRAXE

Markéta Nováková

Spolupráce – základní forma sociálního chování organismů

Pro lidské společenství je spolupráce přirozená, je garantem vývoje a přežití. Zpravidla se lidé 
ke spolupráci uchylují tam, kde jednotlivci naráží na limity své vlastní práce, zdrojů, možností a až 
spoluprací se podaří posunout se dál, dosáhnout cíle snadněji, úsporněji, efektivněji nebo dosáhnout 
cíle vůbec. Přirozená bývá spolupráce uvnitř jednotlivých oborů. Spolupráci, při které se setkávají 
zástupci různých vědních oborů nebo disciplín, různých profesí, lze označit jako multioborovou nebo 
multidisciplinární. Některé formy multioborové spolupráce získávají také označení interdisciplinární. 
Jde o spolupráci, kdy se různé vědní disciplíny nejen setkávají, ale dochází k jejich vzájemné interakci 
a určitému prolnutí. 

Cíl spolupráce

Aby mohla spolupráce vůbec začít, je třeba mít společný cíl a mnohdy také vyznávat společné hodnoty. 
Spolupráce dává smysl v situaci, kdy dva nebo více lidí vyvíjí společné úsilí pro dosažení stejného cíle. Cíl 
spolupráce může být také často hlavním nebo jedním z motivů spolupráce. Tedy důvodu, proč se někdo 
pro spolupráci rozhodne. 

Motivy – očekávání

Motivy pro jakoukoliv spolupráci mohou být různé a je velmi užitečné, aby se s nimi navzájem seznámili 
účastníci spolupráce. Jejich motivy totiž velmi úzce souvisí s očekáváními, se kterými do spolupráce 
vstupují. Vyjasněná očekávání pomáhají také správně uchopit a realizovat role jednotlivých aktérů 
spolupráce. Mám-li dobře plnit svou úlohu, musím vědět, jaká je, co ode mne ostatní ve spolupráci 
očekávají. Nevyjasněná nebo špatně komunikovaná očekávání vedou k nedorozuměním, konfliktům 
a někdy jsou příčinami krachu spolupráce. 

MOTIVY OČEKÁVÁNÍ

Ušetřím čas doufám, že rozdělením úkolů ve spolupráci 
ušetřím čas. 

Ušetřím energii doufám, že i ostatní budou pracovat 
svědomitě a dobře odvádět své úkoly. 
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do spolupráce je rovnocenný a intervence každého z daných členů je důležitá a vnímána jako přínosná. 
Navzájem se respektují ve svých rolích. 

Vztahy v rámci některých profesí jsou poměrně silně hierarchicky determinované. Bývá to tak velmi často 
v právnických profesích a také medicínských. Rozdělování začíná už výběrem vysoké školy a mnohdy 
také studijními obory. Volba alma mater může ovlivnit i další kariérní vývoj a velmi často i to, zda se 
budeme ke „své“ škole hrdě hlásit, či nikoliv. Např. při studiu práv se jeví jako lepší být absolventem 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, větší prestiži se těší specializace na trestní právo, titul JUDr. 
umožňuje oslovování „paní doktorko“, „pane doktore“ a používá se vždy, když je to možné i v případech, 
kdy oslovený onen titul nemá a dotyčný mu chce vyjádřit uznání. V některých profesích je hierarchie 
a její striktní udržení velmi důležité, kvůli rozdělení odpovědnosti. Tento fakt je třeba si uvědomit 
v rámci spolupráce, kdy je žádoucí, aby účastníci spolupráce byli rovnocenní. Tendence vnímat se „na 
vrcholu potravního řetězce” a k ostatním se tak vztahovat může u takových lidí nevědomě přetrvávat. 

Objekty a subjekty spolupráce – jednotné principy

Některé druhy spolupráce se neomezují na spolupráci mezi spolupracujícími subjekty, ale spolupráce 
často vzniká právě z potřeby pozitivně ovlivnit práci s objekty spolupráce. 

Např. tým chemiků spolupracuje na společném projektu, členové týmu jsou subjekty spolupráce, práce 
každého z nich je částí společné práce. Do té není nikdo další zapojen ani přímo, ani nepřímo. 

Interdisciplinární spolupráce v situaci rozvodu vznikla proto, aby bylo snazší pracovat s rozvádějícími se 
rodiči za účelem zmírnit negativní dopady jejich rozchodu na dítě. Rodiče jsou v roli objektů spolupráce. 
Spolupráce nevzniká primárně pro ně (nejsou ani její přímou součástí), ale kvůli nim. Subjektem spolupráce 
je dítě, které je zároveň objektem, protože jeho zájem ve spolupráci zastupuje formálně kolizní opatrovník. 
Dítě tedy bezprostředně zapojeno není, ani jeho rodiče, i když od nich je spolupráce mezi nimi a s ostatními 
vyžadována. Taková spolupráce je specifická a aby byla úspěšná, je potřeba definovat jednotné principy 
v přístupu k objektům spolupráce – rodičům a dítěti. 

Jednotné principy spolupráce také pomáhají pracovat s odlišnými názory uvnitř spolupráce. Jako 
jednotlivci se můžeme v řadě názorů lišit, v základních definovaných principech jsme ale za jedno. 

Např. v situaci rozvodu: Jednotliví aktéři spolupráce mohou mít rozdílný náhled na vhodnost typu péče 
pro dítě určitého věku. Střídavá péče bývá takovým „polarizátorem“. Co jedni považují za vhodné a pro 
dítě přínosné, mohou jiní spatřovat opačně. Jednotící principy pomohou zachovat spolupráci i přes 
rozdílné názory: 

• Rozhodující není typ péče, ale přetrvávající konflikt rodičů (ten má negativní dopady na dítě) 
• Rozhodnutí o budoucím životě patří primárně do rukou rodičů

Spolupráce, ať už jakákoliv, musí zapojeným přinášet výhody. Musí se vyplatit. Tyto výhody musí být 
dobře srozumitelné a jejich dosažení nesmí být nereálné nebo dosažitelné až v dlouhodobém horizontu. 

Spolupráce musí být bezpečná. Nesmí v žádném z ohledů ohrožovat: 
• mou odbornou erudici 
• mou úlohu a roli v rámci mé vlastní profese (i v rámci nadřízenosti a podřízenosti) 
• výsledky mé vlastní práce 
• pravidla týkající se výkonu mé profese 

Spolupráce nesmí ohrožovat mou odbornou erudici. Žádná spolupráce nemůže ohrozit něčí odbornou 
erudici, naopak ji může posílit. To, co řada lidí vnímá v tomto smyslu jako ohrožující, je možné zpochybnění 
jejich odborné erudice. Obava z toho, že se ukáže, že nejsem takový odborník, jak bych si přál, aby mě 
ostatní vnímali. Strach, že vyjde najevo, že některé věci nevím. Budu vypadat hloupě. 

Spolupráce nesmí ohrozit mou úlohu a roli v rámci mé vlastní profese. Do spolupráce vstupuji jako 
odborník ze své profese, pracovník nějakého konkrétního pracoviště. Je rozdílné, zda jsem ve své profesi 
vedoucím nebo řadovým pracovníkem. Pokud můj nadřízený s daným postupem nesouhlasí nebo 
jej nepodporuje, bude pro mě obtížné spolupráci realizovat, i když mně dává smysl a spolupracovat 
skutečně chci. 

Spolupráce nesmí ohrožovat výsledky mé vlastní práce. Za výkon své profese jsme zodpovědný každý 
sám. Tuto odpovědnost ze mne ve spolupráci nikdo nesejme, nikdo se o ni se mnou nepodělí a neponese 
důsledky, pokud budou mé výsledky horší. Musím mít tedy možnost spolehnout se na své kolegy v rámci 
spolupráce, že jejich výkon neohrozí ten můj, že celá spolupráce (nově nastavený postup) nepovede 
k horšímu výsledku pro mne. 

Spolupráce nesmí ohrozit pravidla týkající se výkonu mé profese. Výkon každé z profesí je usměrňován 
a řízen různými pravidly. Tím nejzákladnějším je právní rámec dané profese. Každá se pohybuje v určitém 
legislativním rámci, který jí propůjčuje jisté pravomoci, ale také povinnosti a definuje působení této 
profese. Kdy? Za jakých okolností? Z jakého důvodu? Jak? Zpravidla pak na tento právní rámec nasedají 
ještě interní pravidla (v rámci organizace, kde daná profese působí) a různá metodická doporučení 
pro výkon profese. Nastavená spolupráce tak nesmí pro danou profesi být v rozporu s právním rámcem, 
který se jí dotýká, a neměla by být v zásadním rozporu ani s interními pravidly organizace či metodickými 
doporučeními nadřízených orgánů. 

Respekt a rovnost

Symbolem spolupráce bývá často kruh nebo ještě exaktněji kulatý stůl. Ten symbolizuje mimo jiné také 
rovnost a partnerství. Všichni u stolu jsou stejně důležití, všichni mají stejně daleko/blízko ke středu 
stolu, nikdo nemá u stolu výsadní postavení a všichni u něj mají své místo. V rámci spolupráce to 
znamená, že by všichni měli být schopni respektovat ostatní členy spolupracujícího týmu. Jejich vklad 
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Win-win

Pro každou spolupráci je velmi výhodné a žádoucí dosáhnout win-win přístupu a smýšlení jejích akterů. 
„Win-win (výhra-výhra) znamená oboustrannou prospěšnost a uspokojení ze všech dohod a řešení. Win-
win znamená řešení, při kterém jsou všechny zúčastněné strany spokojeny s rozhodnutím a cítí se stejně 
zainteresovány na dohodnutém postupu. Win-win je pohled na svět jako na prostor pro spolupráci, …” 
(Covey, S.,R. 7 Návyků vůdčích osobností. Praha: Pragma, 1997).

Cochemská praxe – interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení 

Cochemská praxe vznikla v německém městě Cochem před více než 20 lety. Vznikla takříkajíc odspodu, 
v reakci na nedostatky stávajícího systému a hlavně z potřeby najít lepší řešení rodičovského konfliktu 
v situaci rozvodu. V České republice se první debaty o praxi v rámci odborné veřejnosti objevily v roce 
2010, kdy byla na Magistrátu hl. m. Prahy uspořádána první konference. Bohužel nedošlo k dalšímu 
šíření informací o ní ani konkrétnějším pokusům o její zavedení. V roce 2015 byl za tímto účelem založen 
spolek, v roce 2016 začal tuto praxi v rámci soudního regionu Nový Jičín zavádět první interdisciplinární 
tým a dnes (únor 2019) je těchto týmů v dalších soudních regionech již více než 20. Stejně jako v Německu 
přišla tato změna odspoda, vyvstala z praxe a z potřeby řešit situaci dětí v rozvodu jinak. 

Cochemská praxe je založena na interdisciplinární spolupráci zástupců profesí, kteří se podílí na řešení 
konfliktu rodičů soudících se o úpravu poměrů svých dětí pro dobu po rozvodu. Termín interdisciplinární 
spolupráce zvolil pro popis této praxe sám její zakladatel, resp. první soudce v Německu, který začal 
v rámci interdisciplinárního týmu tuto praxi realizovat, Jürgen Rudolph. Pojmu interdisciplinární dal 
záměrně přednost před pojmem multidisciplinární. V jeho interpretaci vystihuje interdisciplinarita lépe 
charakter a efekt spolupráce v této oblasti, a sice určité prolnutí a provázání vědních disciplín, které se 
zde setkávají: PRÁVO, PSYCHOLOGIE, SOCIÁLNÍ PRÁCE. Nejde pouze o „souběh” více vědních disciplín, 
ale jejich interakci. 

Cíl spolupráce

Aby vůbec spolupráce mohla začít, je třeba mít společný cíl, který může být zároveň jedním z motivů 
pro spolupráci. V cochemské praxi je společným cílem dítě, resp. zmírnění dopadu konfliktu jeho rodičů 
na něj. 

Východisko: 

Při rozpadu rodiny je povinností státu v roli soudu a/nebo Orgánu sociálně-právně ochrany dětí (OSPOD), ať 
už v roli kolizního opatrovníka dítěte, nebo v případě, kdy se jedná o ohrožené dítě podle § 6 OSPOD, zajistit 
dítěti výkon jeho práv ze strany jeho rodičů, konat v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Tato povinnost 
vyplývá z několika právních předpisů mezinárodní i národní legislativy. Jaké ale jsou reálné možnosti toto 

• Rodiče jsou (v naprosté většině případů) nejlepšími odborníky na nejlepší zájem jejich dítěte. 
Nejlépe znají jeho potřeby, přání a prožívání. 

• Naprostá většina rodičů je kompetentních pečovat o své dítě. 

Dohoda o spolupráci

Účastníci spolupráce by mezi sebou měli uzavřít vědomou dohodu o spolupráci, která bude definovat: 
• cíl spolupráce 
• postup (jakým cíle dosáhneme)
• role jednotlivých účastníků spolupráce 
• dílčí cíle intervencí jednotlivých profesí 
• termíny a lhůty 
• zdroje 

 » lidské 
 » finanční
 » technické 
 » organizační 

• odpovědnost 
• důsledky/následky 

Společný cíl musí být jednotný pro všechny a je přiznačný tím, že jej lze dosáhnout (snadněji, rychleji 
nebo někdy pouze) prostřednictvím spolupráce. Dílčí cíle intervencí jednotlivých účastníků spolupráce 
jsou dílčími kroky k dosažení synergického efektu – k dosažení společného cíle. V každé spolupráci 
je důležité znát zdroje, umět je správně a hospodárně využívat, určit lhůty pro splnění dílčích cílů 
a definovat odpovědnost za jednotlivé cíle a vyvodit důsledky v případě jejich nesplnění. Díky takové 
dohodě lze dosáhnout TRANSPARENTNOSTI jak dovnitř (pro účastníky spolupráce), tak i ven (pro 
objekty spolupráce), tedy ty, kvůli kterým ke spolupráci dochází, s cílem nějak jim pomoci vyřešit jejich 
situaci lépe. 

TRANSPARENTNOST je důležitá kvůli navození vzájemné důvěry mezi účastníky spolupráce i navenek. 
Postup, o který se lze opřít, dává jistotu, že věci poběží tak, jak jsme se domluvili, a poskytuje také 
bezpečí – vyjasnili jsme si vzájemná očekávání. Víme, co od koho chceme my a proč a co od nás chtějí 
ostatní a proč. 

Otevřená komunikace

V každé spolupráci je klíčová otevřená komunikace. Ukazuje se jako velmi výhodné, pokud je do spolupráce 
nastálo nebo alespoň občas přizván facilitátor, který o komunikaci dbá a pomáhá otevírat témata, která 
je třeba komunikovat. Jeho nestrannost a nezaujatost vlastní rolí v rámci dané spolupráce mu dává 
patřičný odstup a schopnost brát komunikaci věcně a soustředit se na její udržování a směrování. 
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návrh

edukace

soud svolá jiný soudní rok (termín do 3 týdnů po zahájení) 
nebo první jednání, je-li avizovaná dohoda

na žádost soudu OSPOD kontaktuje oba rodiče a vysvětlí 
jim zásady a průběh řízení

schválení 
dohody

schválení 
dohody

schválení 
dohody

autoritativní 
rozhodnutí soudu

soud doporučí 
rodičům 

vypracovat RP

soud doporučí 
rodičům 

vypracovat RP

může následovat 
doporučení 

navštívit CEPP

může 
následovat 
doporučení 

navštívit CEPP

nařízení 1. jednání za 3 
týdny a doporučení edukace 
– zajišťuje soudní tajemnice 

včetně dotazu na CEPP

nařízení dalšího  
jednání (za 3 měsíce 

a uložení odborné 
pomoci – usnesení

odborná pomoc 
(individualizovaný dotaz 

zasílá sám soudce)

jiný 
soudní rok

1. 
jednání

další 
jednání

žádost o odročení
(rodiče projeví zájem o odročení

žádost o odročení
(rodiče projeví 

zájem o odročení

Postupy se u jednotlivých soudů zapojených do interdisciplinární spolupráce mohou lišit, ale vždy je 
důležité, aby byl domluvený postup transparentní pro všechny. Jak pro aktéry spolupráce, tak pro rodiče. 

Jednotné principy

Efektivní spolupráce lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou všichni zúčastnění uplatňovat stejné 
principy v přístupu k rodičům. Přitom je třeba také vycházet z jednotného přístupu k řešení situace. 
Najít společná a všemi uznaná východiska: 

• Chci-li pomoci dítěti, musím v prvé řadě pomoci jeho rodičům. 
• Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich. Oba je chce a potřebuje. 
• Rozvod představuje pro dítě vždy trauma. Jeho míru a dopad ovlivňuje intenzita a délka 

rodičovského konfliktu. 
• Naprostá většina rodičů je schopná pečovat o své dítě. 
• Rozhodnutí o budoucím uspořádání života po rozvodu patří v prvé řadě do rukou rodičů. Je to 

jejich odpovědnost. 
• Dohoda rodičů má v naprosté většině případů přednost před exekutivním rozhodnutím soudu. 
• Pokud přetrvává rodičovský konflikt, dítě nebude prospívat v žádném typu péče. 
• V situaci rozvodu jsou rodiče v krizové životní situaci. Jejich chování a reakce tomu mohou 

odpovídat. 

zajistit? Vykonavateli práv dítěte vůči rodičům (tedy toho, na co má od nich dítě nárok a právo) jsou rodiče 
samotní. 

 » Nemohu je přinutit, aby o své dítě stáli a chtěli se o něj postarat – i když na to má jejich dítě právo. 

 » Vykonavateli dohody mezi rodiči nebo soudního rozhodnutí budou zase jen rodiče samotní. Pokud 
dohodu nebudou dodržovat, nebudou plnit soudní rozhodnutí, mohu je sankcionovat, mohu je trestat, 
ale dítěti nezajistím výkon jeho práv vyplývajících z dohody mezi rodiči či soudního rozhodnutí. 

Bez aktivního přispění rodičů dítěte nedokážu zajistit výkon jeho práv. Neumím mu dát to, na co má právo, 
neumím zajistit jeho nejlepší zájem. 

Většina těch, kdo se na řešení rodičovského konfliktu nějakým způsobem podílí (soud, OSPOD, pomáhající 
profese), jsou vázáni nejlepším zájmem dítěte. Ten je také cílem jejich úsilí. Zohlednění nejlepšího zájmu 
dítěte by se mělo odrážet nejen v postupu jejich práce, ale také v jejich výsledcích. Právě tady však naráží 
každá z profesí na své limity v možnostech řešení rodičovského konfliktu a spolupráce se ukázala být 
tou správnou cestou. 

Aktéry interdisciplinární spolupráce jsou: 
• soud (opatrovničtí soudci) 
• OSPOD (v roli kolizního opatrovníka ustanoveného soudem i v roli poskytovatele sociálně-

právního poradenství)
• pomáhající profese (poradny, psychologové, mediátoři)
• advokáti 
• soudní znalci 

Spolupráce obvykle vzniká v soudním regionu soudu, který se rozhodne postup zavést. Je svolána 
první schůzka, na které se ustanoví realizační tým, který se pravidelně schází (zpravidla 1× měsíčně) 
a domlouvá postup, definuje role zapojených institucí a rozsah jejich intervence, včetně výstupu z ní 
(formálního – zpráva, protokol, i neformálního – čeho je třeba dosáhnout – jaký je cíl). 

Je důležité, aby byl určený postup pro všechny transparentní a je předmětem domluvy, nikoliv určení 
shora např. soudem. V interdisciplinární spolupráci jsou si všichni rovni. Intervence každé zapojené 
profese jsou vnímány jako rovnocenné. 

Postup

Definování a dodržování domluveného postupu zajistí, že každá profese ví, s čím a kdy do řešení 
rodičovského konfliktu vstoupit. Ví také, co se odehraje v předcházející intervenci a co bude následovat. 
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Protože neumím zajistit dítěti výkon jeho práv bez jeho rodičů, musím se snažit jeho rodiče posílit v jejich 
rodičovských kompetencích. Musím do určité míry zajistit saturování jejich potřeb. Co potřebují rodiče: 

• RESPEKT – respektujeme Vás v roli rodičů Vašeho dítěte
• UZNÁNÍ – oceňujeme, že se snažíte vnímat potřeby svého dítěte, že se snažíte domluvit, … 
• DŮVĚRU – věříme, že zvládnete svůj problém vyřešit
• PODPORU – můžete využít těch a těch podpůrných služeb (poradna, mediátor, individuální 

spolupráce s psychologem). 
• INFORMACE – v rámci edukace rodičů – o postupu řízení, o dítěti (jeho potřebách, prožívání, 

specifikách týkajících se jeho věku apod.)
• zplnomocnění k tomu, že se mohou domlouvat (řada rodičů neví, že ne vždy je potřeba rozhodnutí 

soudu nebo že musí jít o rozhodnutí ve smyslu toho, jak to soud určí) 

Jednotný princip je také potřeba uplatňovat ve vztahu k dětem. Všem zúčastněným musí být jasné a musí 
se na tom shodovat: 

• jak budou zajištěna participační práva dítěte 
• kdo zkontroluje, zda rodiče seznámili dítě se situací 
• kdo dítě informuje v případě, že to rodiče neučinili, a jak se to stane
• kdo a jak zjistí, zda dítě chce mluvit se soudem či OSPOD a jakou formou (participační práva dítěte 

zahrnují také právo dítěte odmítnout jejich naplnění – dítě nechce s nikým mluvit, nechce vyjádřit 
svůj názor a přání) 

• kdy potřebuje s dítětem mluvit OSPOD (a jakou formou, dojde k rozhovoru společně se soudem?) 
• kdy potřebuje s dítětem mluvit soud (a jakou formou, udělá to soudní tajemník a bude přizván 

OSPOD?) 
• jaké další doprovázející podpůrné služby můžeme pro dítě zajistit, co umíme nabízet standardně, 

co umíme zajistit v individálních specifických případech (sebezkušenostní skupiny pro děti, 
spolupráce s psychologem, přizvání do mediace) 

Synergie

Spoluprací soudců, pracovníků OSPOD, psychologů, mediátorů, advokátů aj. při řešení rodičovského 
konfliktu dochází k synergickému efektu. S rodiči pracuje se stejným cílem hned několik odborníků, 
jejich intervence se neopakují, ale navazují na sebe, řetězí se a stupňují. Výkony jednotlivých profesí 
se nesčítají ve výsledný efekt, umocňují se a vzniká nová kvalita práce s rodiči a podpora při řešení 
jejich problému. „Celek je větší než součet jeho částí.” „Podstatou synergie je cenit si rozdílů – respektovat 
je, využívat silné stránky a vzájemně vyvažovat nedostatky.” Něco se změní, něco způsobí, že to začne 
fungovat. To něco je skutečná koordinovaná spolupráce. 

„Synergie je přirozená a její projevy nalezneme všude kolem sebe. Když zasadíme dvě 
rostliny blízko sebe, jejich kořeny se začnou proplétat, zlepšují kvalitu půdy a rostliny 
rostou lépe, než kdyby byly daleko od sebe. Dva spojené kusy dřeva unesou větší 

váhu, než odpovídá tomu, co by unesl každý zvlášť. Jedna a jedna jsou tři, nebo více.”

Stephen R. Covey 
(Covey, S.,R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha: FC Czech a Management press, 2017)

Výsledky

Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí je v ČR u některých soudů aplikována již 
3 roky. Za tu dobu bylo možné se přesvědčit o její funkčnosti a jejím přínosu. V roce 2016 vznikly první 
interdisciplinární týmy, dnes je takovýchto týmů v různých soudních regionech více než 20. Všechny 
vznikly odspodu, tedy z praxe, a dnes už se jim dostává podpory i v rámci systému. Např. některé krajské 
soudy podporují zavádění této praxe různými způsoby, Ministerstvo spravedlnosti podporuje tento vývoj 
a také např. vzdělávací orgán v rámci justice – Justiční akademie. Vznikla také sekundární spolupráce 
těchto týmů, kdy sdílí své zkušenosti ze zavádění této praxe, pravidelně se potkávají, otevírají nová 
důležitá témata. Díky této sekundární spolupráci vznikl další synergický efekt – etablování služeb pro 
děti v situaci rozvodu, které budou dětem do budoucna standardně nabízeny, edukace rodičů a změna 
přístupu k rozpadu rodiny – normální je domlouvat se a zachovat dítěti oba rodiče v co nejvyváženější 
formě.

Pár malých týmů odstartovalo velkou společenskou změnu, která se děje kvůli dětem. 
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Otevřený dialog, který se zformoval především díky práci Jaaka Seikkuly a jeho týmu ve finském Toriu 
začátkem 80. let, je velkou inspirací pro koncepci terénních týmů při práci s krizí. Původně vznikl jako 
inovativní přístup přinášející překvapivé výsledky při práci s lidmi procházejícími psychotickou atakou. 
Mezi hlavní zdroje, ze kterých Otevřený dialog vzešel, patří „přístup zaměřený na potřeby“ (Y. O. Alanen), 
terapie prostřednictvím sociální sítě (R. Speck a C. Attneave) a také např. základy systemického 
a narativního přístupu (T. Andersen).

? Jaké by to bylo pro mě, kdybych mohl slyšet mého lékaře a psychologa, jak se 
spolu baví nad mým případem?

Tým pracovníků v severním Laponsku si všiml, jak se mění celý léčebný proces, pokud se ho aktivně 
účastní rodina/síť. V pojetí otevřeného dialogu vzniká psychóza následkem potíží ve vztazích, kdy 
jednotlivé hlasy nemohly být vyslyšeny. I když projev klienta působil na počátku nekonzistentně, po čase 
se ukázalo, že mluvil o reálných událostech ze svého života – a často šlo o něco děsivého a ohrožujícího, 
co nebyl schopen vyjádřit slovy a zpracovat, než vypukla krize. Cílem léčby je tedy vytváření bezpečného 
prostředí pro slova popisující zkušenosti, pro které dříve neexistoval sdílený jazyk. Zkušenosti finského 
týmu tedy ukázaly, že pokud se otevře prostor pro práci s emočními dilematy, symptomy mohou postupně 
vymizet. Finský tým tak položil základní principy práce, jejíž cílem bylo podchytit člověka ještě před 
rozvojem ataky nebo v časné fázi rozvoje onemocnění, vnímat tento stav jako krizi, kterou je třeba řešit 
neodkladně. To zvyšuje šanci zapojit se do běžného života co nejdříve, je sníženo riziko stigmatizace 
i hospitalismu. Klient i rodina jsou přímo zapojeni také do plánování péče, což významně zvýší jejich 
angažovanost v celém procesu. 

Přístup otevřeného dialogu se dnes uplatňuje v mnoha různých kontextech (nejen) péče o duševní 
zdraví, ale také v oblasti supervize, řízení organizace či výuky. V posledních deseti letech se Otevřený 
dialog rozšířil mimo Skandinávii a práci založenou na principech Otevřeného dialogu rozvíjí řada týmů 
v USA, Austrálii, Polsku a dalších zemích. Ve Velké Británii se rozvíjí „otevřený dialog s podporou peerů”. 
Přístup je velmi otevřený vůči jiným postupům (např. Recovery model, koncept všímavosti, anticipační 
dialog aj.)

Otevřený dialog lze chápat v několika kontextech: 

1. Jako komplexní způsob organizace péče o duševní zdraví, léčebný systém vázaný na komunitu, 
využitelný především ve všech případech tzv. závažného duševního onemocnění (SMI) včetně 
prevence těchto onemocnění pomocí časné intervence. Dialogická praxe v otevřeném dialogu je 
stejná pro akutní krize i pro dlouhotrvající opakující se tzv. „chronické“ situace.

2. Jako dialogická praxe, specifická forma terapeutického rozhovoru v rámci síťových setkání. 
Otevřený Dialog je integrační metoda, do které mohou být jiné terapeutické formy přidávány 
a přizpůsobeny potřebám dané osoby a rodiny jako součást vyvíjející se a flexibilní „léčebné sítě“. 
(Ziedonis, D. M. 2004).

3. Otrevřený dialog je ale také filozofií, přístupem k životu. 

Ad 1) Otevřený dialog jako způsob organizace péče o duševní zdraví

Hlavní platformou pro terapeutickou interakci je síťové setkání. Princip síťového zaměření znamená, že 
jsou v co největší míře zapojování blízcí, rodina a další lidé z okolí klienta. Setkávání týmu odborníků 
s klientem a rodinou (a dalšími členy jeho sítě) probíhá nejčastěji v domácím prostředí, ale i jinde, dle 
přání a potřeb klientů (princip flexibility a mobility). Setkání by se mělo odehrát ideálně do 24 hodin 
od prvního kontaktu s klientem – v úspěšnosti léčby hraje velkou roli včasné podchycení (princip 
okamžité odezvy). Tento faktor je důležitý zejména u akutních krizí. Setkání jsou v počátku krize 
velmi intenzivní, mohou trvat kolem hodiny a půl i déle, a konají se podle potřeby, většinou z počátku 
každý den. Takto intenzivní podpora posiluje pocit bezpečí, snižuje stresovou zátěž a zvyšuje důvěru 
v proces léčby. Tým zůstává s rodinou v kontaktu do té doby, než se všichni neshodnou, že se už cítí 
mimo nebezpečí. Terapeuti (facilitátoři) pracují v terénních týmech, většinou po dvou, se zapojením 
nejčastěji těchto profesí: psycholog, psychiatr, sociální pracovník, zdravotní sestra, případně peer 
konzultant. Ten z týmu, kdo zvedá telefon, je zodpovědný za svolání a organizaci síťového setkání 
(princip zodpovědnosti). Tento tým je po celou dobu terapie ideálně neměnný (princip psychologické 
kontinuity). Terapie je přizpůsobena individuálním potřebám klienta a jeho rodiny – všichni společně 
pak rozhodují o léčbě, plánují další postup, probírají medikaci, zdroje klienta a jeho prostředí (princip 
spolupráce). Setkání probíhá formou otevřeného fóra, kdy všichni účastníci sedí v kruhu. Jakákoliv 
rozhodnutí o medikaci a hospitalizaci jsou učiněna za přispění každého z účastníků. Záležitosti týkající 
se medikace a hospitalizace jsou obvykle prodiskutovány až poté, co měli členové rodiny možnost 
vyjádřit své nejzávažnější obavy. 

Ad 2) Otevřený dialog jako specifická forma terapeutického rozhovoru

Postoj terapeuta v OD je jiný než v tradiční psychoterapii. Zatímco se mnoho škol rodinné terapie 
soustřeďuje na specifické formy dotazování, v Otevřeném dialogu máme na mysli specifický druh 
naslouchání a reagování. Terapeuti (facilitátoři) jednají a reagují tak, aby klienti pochopili, že jsou důležití 
a respektovaní a že vše, co potřebují sdělit, má hodnotu. Živé reagování je tedy nezbytně důležité pro 

2.3. OTEVŘENÝ DIALOG

PhDr. Lenka Turková
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? Jak se mohu lépe „napojit“ na svého klienta? Co je pro mě osobně v tomto 
nápomocné?

Vedu se svými klienty skutečný dialog, nebo jde spíše o dva monology?

 » Terapeuti a odborníci zůstávají v pozici „nevědění“ – důležitý je dialog! 

 » V síťovém setkání jsme hosty a k tomu je potřeba hodně respektu

 » Všechny hlasy by měly zaznít, včetně autentického hlasu terapeuta

 » Každý hlas je důležitý a má potenciál ovlivnit situaci

 » Bytí v přítomnosti nám umožňuje být „uvnitř“ procesu

 » Umožníme-li člověku být skutečně vyslyšen – namísto soustředění se na symptomy  
– otevíráme tím prostor dát bolesti význam a zahrnout ji do svého příběhu

Otevřený dialog v mém osobním a pracovním životě

Jakub Svoboda

Otevřený dialog mi vstoupil do života v období, kdy jsem prožíval psychickou krizi, akutní fázi psychotického 
onemocnění. Byl jsem zmatený, zoufalý, měl jsem pocit, že mi nikdo nerozumí, byl jsem hospitalizovaný 
na uzavřeném psychiatrickém oddělení. V nemocnici se mi zdravotnický personál snažil vnutit prášky 
(antipsychotika), které jsem odmítal. Na psychiatrickém oddělení se mě ujal jeden psychiatr (přestože 
nebyl můj ošetřující lékař) a věnoval mi několik minut svého času, bavil se se mnou o tom, co prožívám i o 
mé averzi vůči lékům. Zmínil se také o Otevřeném dialogu, přístupu, který pracuje s psychickou krizí jiným 
způsobem než klasická psychiatrie. Setkání s ním bylo pro mě určitým zlomem ve vztahu k léčbě, ve vztahu 
k psychiatrickému systému. Bylo to lidské setkání, měl jsem z něho pocit zájmu, pochopení, vzájemnosti. 
Nebyl to rozhovor s cílem mě diagnostikovat či mě přesvědčit, abych bral léky nebo podepsal souhlas 
s dobrovolnou léčbou. Byl to dialog.

Shodou okolností pracoval tento psychiatr v té době také v Zahradě 2000 a v období po mém propuštění 
z nemocnice nabídl mně a mé rodině možnost síťového setkání v duchu otevřeného dialogu. Tato setkávání 
trvala přibližně pět měsíců při frekvenci jedno setkání za dva týdny. Setkání se účastnila moje tehdejší 
snoubenka (později manželka), několika setkání se účastnil také můj táta. Na setkáních jsme se bavili 
o mých zkušenostech s nemocí, měl jsem možnost slyšet také to, jak tato krizová období prožívali moji blízcí. 

navázání a udržování jak vztahu, tak dialogu. Terapeut zůstává účasten a angažován, naladěný na svůj 
vlastní vnitřní dialog a je vnímavý k vnějšímu sdílenému dialogu.

Ve stavu akutní úzkosti členové sociální sítě často uvíznou v zoufalých, strnulých a omezených způsobech 
porozumění a komunikace o problémech, které je pohlcují. Výpovědi všech zúčastněných jsou pečlivě 
vyslyšeny a s respektem zodpovězeny. Členové týmu podporují vyjadřování emocí. Odpovídají 
transparentně a autenticky. Úkolem členů týmu je během setkání unést prudké emocionální stavy 
a zároveň být otevření při dojetí z pocitů členů sociální sítě. (Seikkula, J., Trimble, D.,2005).

? Co se změní v mém přístupu, jestliže budu vnímat „psychózu“ jako krizi, která má 
určitý význam v kontextu celé sítě klienta? 

Jsou psychotické příznaky pouze „patologií“, které je potřeba se co nejdříve 
zbavit?

Právě tyto „živé“ momenty v rámci hluboce propojujícího procesu mohou umožnit pozitivní posuny, které 
vedou k sebeuzdravení. Otevřený dialog – ve smyslu upřímné, otevřené konverzace, zohledňuje hlas 
každého v síti. Tím, že dochází k výměně různých názorů, které jsou všechny považovány za hodnotné 
a důležité, vytváří toto setkání podmínky pro změnu. Proces setkání je oproti běžné terapii méně 
strukturovaný. Terapeuti a členové týmu zastávají roli „not-knowing“, nedělají si hypotézy ani předčasné 
závěry o řešení problému, jsou oproštěni od odborných zevšeobecňujících předpokladů. Terapeuti 
nejsou v roli odborníků na klientův problém, ale pouze na proces dialogu. Důležité je, že se otevírají 
různé perspektivy, a to je uzdravné.

Ad3) OD jako filozofie, přístup k životu

Praxe založená na hodnotách vychází z myšlenky, že je třeba jasně pojmenovat a popsat základní 
hodnoty, protože jsou vodítkem jak pro naše vnímání a konání, tak pro naši schopnost utvářet pozitivní 
a podporující mezilidské vztahy (Farkas & Anthony, 2006). K základním hodnotám Otevřeného dialogu 
patří otevřenost, autenticita a bezpodmínečná vřelost. Otevřenost vychází z hlubokého respektu 
k autonomii a integritě druhých. Bezpodmínečná vřelost v sobě zahrnuje uznání druhého jako lidské 
bytosti. K úspěchu v této oblasti si musíme vybudovat stejnou bezpodmínečnou vřelost k sobě samému, 
a to zlepšováním vědomí sama sebe a odpuštěním sobě samému. Čím více v sobě rozvineme tento 
způsob bytí, tím více můžeme být plně přítomni pro ostatní a pomoci jejich pozitivnímu růstu a zdraví. 
Interpersonální dovednosti jsou hlavními kompetencemi v péči o duševní zdraví (Steihaug & Loeb, 
2007). Otevřený dialog vyžaduje rozvíjení určitých atributů u sebe sama a mezi ty nejdůležitější patří 
např. důvěra, přijetí, soucit a vřelý zájem o druhé, respekt, rovnost, ochota k sebepoznávání, všímavost 
a další. To, co ubližuje nám a našim blízkým, je nedostatek lásky a neupřímná komunikace. (Ylander 
& Larson, Lindeman, 1978). Principy otevřeného dialogu nelze pouze předstírat a nežít je skutečně 
ve svém nitru. Řada profesionálů, kteří prošli výcvikem v OD, referuje o užitečnosti rozvíjení těchto 
hodnot ve svém osobním životě. 
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3. Používání otevřených otázek 

Samotné léčebné setkání začíná otevřenými otázkami, které pokládají facilitátoři setkání. Po úvodních 
představeních můžeme jednoduše položit otázku: „Kdo by rád začal?“, nebo „Jak bychom mohli nejlépe 
začít?“ Na úplně první schůzce se využívají dvě otázky. Zní: „Jak vznikl nápad na dnešní setkání?“ a „Jak 
byste chtěli toto setkání využít?“ Případně další doplňujících otázky: „Kdo s nápadem kontaktovat tým 
souhlasil a kdo z něho byl nejméně nadšený?“ „Čeho byste rádi dosáhli?“ Je důležité umožnit každému 
ze zúčastněných promluvit o svých představách týkajících se setkání. Pokud si však někdo – a to kdykoliv 
– nepřeje mluvit, je stejně důležité nenutit ho do toho. V dialogické praxi jsou to klienti a ne odborníci, 
kdo rozhoduje o obsahu setkání. To znamená, že mluvíme o tom, o čem si přejí mluvit klienti. 

4. Reakce na to, co klient říká 

Terapeut posouvá dialog tím, že reaguje na to, co klient říká, obvykle třemi způsoby, které vybízejí k další 
odezvě. Je to za A) používání klientových vlastních slov, za B) responzivní naslouchání a za C) udržení 
naladění a pozornosti k neverbálním projevům klienta včetně mlčení. Responzivním nasloucháním je 
myšleno naslouchání bez předem dané agendy, které je citlivé a vnímavé. Toto naslouchání často vytváří 
atmosféru, ve které klienti začínají vyprávět důležité osobní příběhy, které ještě nesdíleli – nebo nesdílejí 
snadno. Terapeut projevuje vnímavost a je schopen se naladit na klientovu neverbální komunikaci. Je 
důležité, aby dal v rozhovoru také prostor mlčení a tato mlčení respektoval. Je naprosto zásadní všímat si 
pozorně slov stejně jako toho, co je komunikováno neverbálními kanály. Terapeuti si všímají klientových 
gest a pohybů, jeho dýchání, změny v tónu hlasu, výšky hlasu, výrazů tváře, rytmu promluvy a jeho změn. 
Umožnit mlčení během terapeutického rozhovoru může být další důležitou formou terapeutického 
naladění, protože ticho často poskytuje kreativní předehru k nevyřčeným příběhům a zaznění nových 
hlasů. Nedá se určit, jak dlouho mlčení nechat probíhat, je třeba to vycítit z daného kontextu. Je naprosto 
klíčové, aby si terapeuti takovýchto znamení všímali a věděli, jak na ně reagovat s nadějí, že co nejvíce 
porozumí významu klientova sdělení. 

5. Důraz na přítomnou chvíli 

Terapeuti se zaměřují na přítomnou chvíli setkání. Jednak jde o odezvy na bezprostřední reakce, které se 
během konverzace vyskytnou, dále jde o umožnění průchodu emocím, které vyvstanou. Terapeuti tedy 
dávají přednost odezvě na klientovy bezprostřední reakce, které se během terapeutické interakce objeví 
v daném místě a čase, před reakcí na zprávy o tom, co se stalo mimo místnost, kde setkání probíhá. 
Pokud vyvstanou emoce jako je smutek, vztek nebo radost, je úlohou terapeutů umožnit těmto emocím 
bezpečný průchod. Je důležité tyto reakce ztělesněné do emocí neinterpretovat.

6. Získávání většího množství názorů: polyfonie 

Otevřený dialog neusiluje o shodu, ale o vzájemné srovnávání a tvořivou výměnu množství názorů 
a pohledů, i když vytvářejí mezi lidmi nebo uvnitř osoby napětí. Terapeuti zapojují do konverzace 

Otevřený dialog nám pomohl najít cestu k sobě navzájem, svobodu mluvit otevřeně o tom, co prožíváme, 
a možnost si vzájemně naslouchat a porozumět. Byla to pro mě příležitost vystoupit z „bubliny izolace“, 
ve které jsem se v krizovém období nacházel. Příležitost vyjít ze přehnaného zaměření na sebe, své prožitky 
a svůj vnitřní svět. Proces proměny od sebestřednosti, sobeckosti ke vzájemnosti a empatii. Od monologu 
k dialogu.

Zhruba po deseti měsících od posledního síťového setkání jsem nastoupil do Zahrady 2000 jako komunitní 
pracovník a zároveň jsem svoji zkušenost s duševním onemocněním (a zotavováním se z něho) mohl 
využívat v peer práci. V rámci své pracovní náplně v Zahradě 2000 jsem několikrát sdílel svůj osobní příběh 
zotavení z duševního onemocnění skrze otevřený dialog, ať už to bylo v rámci interních setkání s kolegy 
nebo v rámci odborných konferencí. Stal jsem se součástí týmu, který realizuje síťová setkání využívající 
principů otevřeného dialogu pro jednotlivce v psychické krizi a jejich blízké. Paralelně s tímto se účastním 
v Zahradě 2000 výcviku v otevřeném dialogu.

Otevřený dialog se tedy stal nedílnou součástí mého života, mé životní zkušenosti, a to jak v osobní, tak 
pracovní sféře. Děkuji, že jsem se s Otevřeným dialogem potkal a že se ho můžu snažit žít jak v osobním, tak 
pracovním životě.

12 klíčových prvků v otevřeném dialogu

1. Dva (nebo více) terapeutů

V přístupu otevřeného dialogu se klade důraz na to, aby se se sociální sítí scházelo v týmu více terapeutů. 
Pravidlem je, že jsou nejméně dva. Týmová práce je nezbytná pro efektivní reakci na těžké, akutní 
krize a chronické psychiatrické stavy i ke zvládání náročných situací. Důležité je to také v souvislosti 
s procesem reflektování, který je důležitou součástí Otevřeného dialogu. 

2. Účast rodiny a/nebo členů sociální sítě

Zapojení sociální sítě začíná po telefonu. Člen terénního týmu, který zvedá telefon, pokládá volajícímu 
otázky jako např.: „Kdo si kvůli této situaci dělá starosti nebo koho se týká?“ „Kdo může pomoci a je 
schopen se zúčastnit prvního setkání?“ „Bylo by lepší, kdybyste je přizval/a vy nebo terénní tým?“ Tyto 
otázky jednak usnadňují zapojení sociální sítě a zároveň pomáhají s organizací schůzky nehierarchickým 
způsobem, tzn. za přispění klienta/klientů. Považuje se za velmi cenné zapojit už od samého počátku 
rodinné příslušníky a další členy sociální sítě. Ti se obvykle stávají důležitými partnery v průběhu 
celého léčebného procesu. Zvlášť s různými členy rodiny nebo sociální sítě se tým schází pouze pokud 
nejsou společná setkání možná, jak je tomu např. u případů násilí či zneužívání. Některá setkání mohou 
proběhnout i bez účasti členů rodiny nebo sociální sítě (např. klient nechce členy sítě v dané fázi přizvat), 
terapeut jej pak může vybídnout, aby se vyjádřil k tomu, co by chybějící člen řekl, kdyby byl přítomen. 
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se nerozvine vzájemnější rozmluva. Cílem je dojít ke společnému pochopení, díky kterému může daná 
osoba vyjádřit svůj zážitek, udělat jej srozumitelnějším, a tím pádem podpořit nové možnosti. Často to 
znamená zaměřit se na drobné detaily popisu toho, co se stalo, nebo na to, co se zrovna děje v místnosti, 
když osoba svůj příběh vypráví. 

10. Rozhovor mezi odborníky během léčebného setkání: proces reflexe, rozhodnutí týkající se 
léčby a žádost o zpětnou vazbu

Při každém setkání by měl být vytvořen prostor pro společný rozhovor odborníků. Pokud spolu mluví, 
měli by se dívat na sebe a ne na rodinu nebo jiného účastníka. První částí je proces reflexe, ve které se 
terapeuti zabývají úvahami nad svými myšlenkami/představami/asociacemi souvisejícími s přítomným 
klientem a jeho rodinou. Při druhé části terapeuti během setkání plánují s dalšími odborníky léčbu, 
analyzují problém, otevřeně diskutují o doporučeních léčby a hospitalizace. Reflektování klientům 
umožňuje poslouchat, aniž by byli pod tlakem, že musí na to, co odborníci říkají, reagovat. Je to důležitý 
formát, díky kterému se mohou objevit nová slova pro pochopení krize a vzniká otevřený, společně 
sdílený proces podporující pocit důvěry a bezpečí. Po reflexi je vždy důležité, aby měli členové sociální 
sítě příležitost vyjádřit se k tomu, co bylo řečeno odborníky.

11. Transparentnost

Veškeré rozhovory týkající se léčby jsou sdíleny se všemi účastníky. Na setkání sociální sítě jsou všichni 
zasvěceni do všech diskusí a o všem informováni. To znamená, že veškerá diskuse včetně té, která se 
např. týká hospitalizace, medikace a léčebných alternativ, se odehrává za přítomnosti všech. 

12. Tolerance nejistoty

Tolerance nejistoty je jedním z klíčových prvků dialogické praxe a má pro dialog naprosto klíčový 
význam. V otevřeném dialogu se zásadním způsobem důraz klade na to, aby došlo k porozumění krizi 
za přispění každého z účastníků (polyfonie). Tento postoj je založen na předpokladu, že každá krize má 
jedinečné rysy. Proto se vyhýbáme unáhleným rozhodnutím a rychlým závěrům týkajících se povahy 
krize, diagnózy, medikace a organizace terapie. 

Také rodině ani osobě v krizi nedáváme hotová řešení, jakými jsou konkrétní, předem naplánované 
terapeutické intervence. Základní myšlenkou, kterou by během krizí měli mít odborníci stále na mysli, 
je chovat se takovým způsobem, aby se spolu rodina a ostatními členové sociální sítě cítili bezpečněji. 
Možnost okamžitých setkání s týmem a jejich větší četnost během krize také napomáhá sociální síti snášet 
nejistotu krize. Celá skupina totiž pracuje na tom, aby společně porozuměli a pochopili, čeho se lidé bojí 
a co je stresuje. Toto sdílené porozumění může přinést nové formy vzájemného porozumění. Ve stejném 
duchu je výchozím bodem dialogického setkání přesvědčení, že názor každého účastníka je důležitý 
a tento názor je bezpodmínečně přijat. To znamená, že terapeuti nebudou dávat najevo, že by měl klient 
myslet nebo cítit se jinak, než jak sám myslí a cítí se. Také nenaznačujeme, že víme lépe než samotní 

každého účastníka a snaží se o to, aby všechny hlasy byly vyslechnuty a respektovány. Zároveň se snaží 
sjednotit nesourodý jazyk a vést dialog místo monologu. Terapeuti zároveň naslouchají každé osobě 
a vedou ji k tomu, aby mluvila o svém pohledu a zážitcích v širších souvislostech. Když jsou klientům 
pokládány otázky, terapeuty zajímá práce s tématy a problémy z hlediska vztahů. V otevřeném dialogu 
nejsou tyto či jiné otázky součástí strukturované metodologie dotazování nebo předem připravené série 
otázek, které by vedly k nějaké intervenci. 

7. Zaměření na vztahy v dialogu 

Otázky týkající se vztahů jsou součástí způsobu myšlení zaměřeného na vztahy a jsou pokládány proto, 
aby se lépe objasnila daná situace. Takového objasnění můžeme dosáhnout například otázkami, které 
položíme více než jedné osobě, otázkami, které určují vztahy v rodině, a těmi, které vyjadřují zájem 
o vztahový kontext daného problému nebo symptomu.

8. Reakce na problémovou diskusi nebo chování jako na něco, co dává smysl

V dialogické praxi je hodně využívám princip „normalizace”- o problémech se nemluví jako 
o patologických. Terapeuti naslouchají a hledají v každé klientově reakci užitečné aspekty. V praxi to 
znamená, že se terapeut snaží komentovat a reagovat na to, co bylo řečeno, a to tak, že vidí symptomy 
nebo problémové chování jako něco smysluplného, jako „přirozenou“ reakci na složitou situaci. Tento 
posun k „normální“ rozpravě dává lidem jistotu a uznání. Poukazuje totiž na to, že je problémové chování 
v rámci konkrétního kontextu důležité pro pochopení, nikoli „špatné“ nebo „šílené“. 

9. Důraz na klientova vlastní slova a příběhy – ne na symptomy

Dialogická praxe vybízí člověka, aby vyprávěl o tom, co se v jeho životě děje, mluvil o svém prožívání, 
myšlenkách, pocitech a ne o příznacích. Někdy se příběhy vyprávějí snadno, jindy může být zapotřebí 
hledat vědomě ta správná slova. Začátky ve formě jednoho slova nebo krátké nedokončené věty mohou 
být klíčovými slovy s naprosto zásadními asociacemi k danému problému. Terapeut se zaměřuje na ta 
slova, která ho dostanou k příběhu utrpení dané osoby. Je to součást širšího procesu rozvíjení společné 
řeči a většího příběhu. 

Takto mohou být vážné symptomy chápány jako ztělesnění nevyjádřitelných či nepopsatelných dilemat. 
Jejich zdrojem jsou často hrozné, mnohdy traumatické zážitky, které se vymykají běžnému jazyku 
a schopnosti vyjádřit zážitek vyprávěním. Například halucinace mohou být známkou takovýchto jinak 
nevyjádřitelných zážitků. Osoba, která vykazuje nejvážnější symptomy, může mít často největší problém 
vyjádřit se slovy. 

Na setkáních, která probíhají během krize, jsou navíc často ty nejtěžší a tudíž i nejdůležitější záležitosti 
naznačeny spíše jedním klíčovým slovem než vyjádřeny celým příběhem. Jakkoliv se takovéto jednoslovné 
vyjádření může zdát divné, terapeut ho může opakovat a v mírně pozměněné podobě používat, dokud 
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mluvčí, co svými prohlášeními myslí. Tato terapeutická pozice představuje pro mnoho odborníků hlavní 
změnu, protože jsme zvyklí myslet si, že bychom měli interpretovat problém a potlačit symptomy tím, 
že pomocí intervence navodíme u osoby nebo v rodině změnu. (Olson, M. Seikkula, J. Ziedonis, D. 2014)

? Je skutečně potřeba držet si „odstup“ od toho, komu pomáhám?

Může uplatňování principů otevřeného dialogu ovlivňovat i mě jako lidskou bytost 
a mít vliv na můj osobní život?

Otevřený dialog a dosavadní zkušenosti v ČR

Péče v naší zemi je stále značně roztříštěná. Existuje mnoho institucí, organizací a služeb, které často 
nespolupracují. Klient navštěvuje svého psychiatra, psychologa, čerpá služby některé z neziskových 
organizací, hledá podporu v rodině, mezi přáteli, příbuznými – a tito lidé se v naprosté většině případů 
nikdy společně nesetkali. A přitom, jak potvrzuje finská zkušenost, ve společném uvažování, ve společném 
dialogu se ukrývají překvapivě velké zdroje. 

V Čechách se přístup Otevřeného dialogu dostal do povědomí díky seminářům Jaaka Seikkuly 
organizovaným společností Narativ. Narativ také v roce 2018 realizoval jednoletý Základní trénink 
v otevřeném dialogu.

Organizací, která Otevřený dialog intenzivně rozvíjí již od roku 2017, je Zahrada 2000 v Jeseníku. 
Navazuje tak na již 20letý model práce komunitní péče založené na otevřené spolupráci všech aktérů. 
Ročním výcvikem v Otevřeném dialogu prošel celý tým pracovníků Zahrady, včetně peer pracovníků. Dnes 
Zahrada 2000 realizuje jak síťové setkání v Otevřeném dialogu (práce s rodinami v terénu), tak Otevřený 
dialog více a více vrůstá do řízení a struktury organizace (například formou intervizí v duchu OD). Práce 
probíhá pod supervizí norských odborníků. Koncem února zahajuje druhý běh akreditovaného výcviku 
v Otevřeném dialogu, který je nabízen odborné veřejnosti. 

Není zřejmě náhoda, že se přístup Otevřeného dialogu dostává do povědomí v ČR právě v době, kdy 
český systém psychiatrické péče prochází reformou. Metoda a přístup Otevřeného dialogu může být tím 
nástrojem a směrem, který by této proměně mohl pomoci a naplnil tak principy reformy. 

Kmen tvoří lidé o velikosti 20–150 členů, tedy 
někde mezi skupinou a společností. Kmen je 
základním pojmem jednoho z velmi účinných 
přístupů k vedení lidí – kmenového vůdcovství 
(„Tribal leadership“). Jak se kmenové vůdcovství 
ocitlo v této příručce? Jednoduše nabízí rychlý 
nástroj na to, jak se zorientovat ve stupni spolu-
práce, na jakém se členové multidisciplinárního 
týmu aktuálně nacházejí. Zároveň nabízí dobře 
popsaný cíl v podobě takového stupně vztahů, 
chování a používaného jazyka, který vede k velmi 
efektivní spolupráci. 

Každý kmen, jenž bude nyní v našem pojetí 
„pracovní skupinou“, se může pohybovat mezi 
pěti jednotlivými stupni. Tyto stupně odrážejí 
používání specifického jazyka, určité vzorce 
chování a co je hlavní – míru efektivity spolupráce. 
Zastavíme se nyní nad jednotlivými stupni. Jelikož 
autoři kmenového vůdcovství aplikují svou teorii 
na oblast fungování firem (např. také včetně 
nemocnic), budeme hledat paralely k pomáhajícím 
profesím. Fanouškům Kmenového vůdcovství 
doporučujeme knihu Zrození kmenového vůdce 
(Logan, D., King J., Fisher-Wright H. Zrození 
kmenového vůdce. Synergie Publishing SE, 2014). 

2.4. Kmenové vůdcovství

Jak poznáte, že někdo patří do Vašeho kmene?
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osamělého bojovníka, divoký západ, nulovou 
spolupráci. Autoři uvádějí na tomto stupni 48 % 
pracujících Američanů.

„Když nejsi první, jsi poslední.“ 

Jedním z důvodů, který odborníky na tomto stupni 
udržuje, je způsob, jakým pojímají informace 
a poznání obecně. Informace znamenají pro tyto 
lidi jejich osobní moc, jejich „lepší než ty“. Zároveň 
si je však každý, kdo zažil týmovou spolupráci 
v libovolné podobě, vědom významu na dosažení 
cíle, jenž má sdílení všech informací všemi členy 
týmu. Tento přístup a zaměření na osobní vítězství, 
namísto vítězství společně dosaženého, pak často 
vede špičkové odborníky k vyhoření.

? Zažili jste sami sebe na stupni III.?

Jaká byla z tohoto stupně Vaše 
otevřenost ke spolupráci s kolegy?

Co (by) vám pomohlo tento stupeň 
nechat za zády?

„Musím ukázat, co dovedu.“

Aby se ona zaměřenost na vlastní výkon změnila 
v nastavení „společně dokážeme více“ (typické pro 
stupeň IV.), nabízí se následující možnosti: 

1. Mluvit s odborníky o síle individuálního 
nadání jiných lidí

2. Zadat úkol, na jehož splnění nestačí člověk 
sám – musí se s někým spojit

3. Všemožně poukazovat na výhody spolu-
práce týmu oproti individuální snaze

Pro tento stupeň je typické pouze minimální – 
tedy nezbytně nutná – činnost. V tomto stavu jsou 
lidé často udržování vlastním přesvědčením, že 
neexistuje způsob, jak naplnit vlastní sny a ambice. 
Dle autorů Kmenového vůdcovství se na tomto 
stupni nachází v USA 25 % pracovišť.

Lidé stupně II. mohou nabídku Setkání okolo dítěte 
odmítnout se slovy „už to tady bylo a dopadlo 
to špatně“. Pokud dorazí na multidisciplinární 
tým, mohou vykazovat známky chování podobné 
apatické oběti a zároveň se cítit nedocenění. 
Koordinační a v případě již existujícího týmu 
i facilitační práce se zde může zaměřit spíše 
na posílení již fungující spolupráce nebo 
na vytvoření nové dyády, a to rodiče / rodičů 
a koordinátora nebo facilitátora, případně obou. 
Tato spolupráce může spočívat v telefonickém 
nebo osobním setkání a podpoře důvěry jak v sebe, 
tak v Setkání okolo dítěte.

? Je spolupráce hodnota, ke které se 
chci připojit?

Jaké důvody mě udržují v kmenech, 
které nespolupracují? 

Chci a mohu to do budoucna 
změnit?

2.4.3. Jsem skvělý (na rozdíl od tebe)

Stupeň III. je definován lidmi, kteří se vnímají jako 
výteční odborníci ve svém oboru (lékaři, právníci, 
akademici, obchodní zástupci). Usilují o úspěchy 
a vítězství. Naneštěstí jen sami za sebe. V důsledku 
tohoto jsou pak tito lidé vyčerpaní, přetížení, 
stěžují si na nedostatek podpory, na to, že s nimi 
druzí nesdílejí jejich cíle. 

Pravdou však je, že se sami chovají tak, aby v tom 
byli sami. Jsem skvělý – na rozdíl od tebe – znamená 

poznatky pro koordinační a facilitační práci 
na multidisciplinárních týmech. 

„Poskytněte každému šanci a pak 
pokračujte s těmi, co projeví zájem“

Přístup pro posun z prvního na druhý stupeň 
obnáší dvě cesty. Tou první je pomoci člověku 
změnit pohled z „Život stojí za prd“ na „Můj život 
stojí za prd“. Již tímto postojem se velmi mírně 
rozvolňují bariéry izolovanosti. Druhou cestou je 
umístění takového zaměstnance do kolektivu, kde 
není typicky prvostupňové chování tolerováno 
– tedy do kolektivu vyššího stupně. 

? Který konkrétní kmen prvního stupně 
se Vám vybaví?

V případě odmítnutí pozvání člena na Setkání 
okolo dítěte, u něhož předpokládáme jako 
bariéru „stupeň jedna“, pak může pomoci zmínění 
se o výsledcích u podobného případu nebo 
zprostředkování kontaktu s lidmi, kteří již určitou 
formu spolupráce zažili a hodnotí ji kladně. 
V případě dětí s handicapem se může jednat 
o sdílení informací v rámci svépomocných skupin, 
rodičovských setkání, facebookových skupin atd.

2.4.2. Můj život stojí za prd

Na stupni II. se nacházejí lidé, kteří sice svůj život 
hodnotí jako „na prd“, avšak vnímají kolem sebe lidi, 
jejichž život vypadá jinak, kteří o svém životě mluví 
lépe. Mezi hlavní doporučení k posunu na vyšší 
úroveň, spojenou s větší osobní spokojeností, se 
doporučuje podněcování k vytváření dyadických 
vztahů, podněcování k úkolům, které osoba 
zvládne a za které zažije ocenění. Toto vše by mělo 
prolomit „pasivitu oběti“ stupně II. 

Z této knihy pocházejí rovněž všechny níže 
uvedené citace.

 I. Stupeň neboli „Život stojí za prd“
 II. Stupeň neboli „Můj život stojí na prd“
 III. Stupeň neboli „Jsem skvělý (na rozdíl  
  od tebe)“
 IV. Stupeň neboli „My jsme skvělí“
 V. Stupeň neboli „Život je skvělý“

2.4.1. Život stojí za prd

Na prvním stupni se pohybují lidé – zaměstnanci, 
kteří svět vnímají jako nespravedlivé, nebezpečné 
místo. Jejich pracovním postojem je převážně 
bojkotování činnosti ostatních. Můžeme nad nimi 
přemýšlet jako nad pouličními gangy. Autoři knihy 
přiřazují tomuto stupni 2 % pracující populace. 
Na pracovišti lze očekávat krádeže a velmi 
stresující atmosféru, ve slovníku se dají očekávat 
výrazy jako „nemá to smysl“, „je to na hovno“, 
„nefér“. Lidé na tomto stupni si připadají velmi 
izolovaní a obvykle nevytvářejí vzájemné vztahy. 

Lidé prvního stupně s největší pravděpodobností 
na Setkání okolo dítěte nedorazí. Jedním z mála 
důvodů, který by je k takové účasti mohl motivovat, 
by byl strach, že pokud se nezúčastní, budou čelit 
velkému ohrožení. V praxi toto není příliš časté. 
Setkáváme se s touto motivací však někdy u rodičů 
zbavených rodičovských práv. Rodiče „prvního 
stupně“ na nabídku organizace Setkání okolo dítěte 
nemusí reagovat, neboť v pozadí jejich rozhodnutí 
lze očekávat nedůvěru ve spolupráci a pocity 
nespravedlnosti. 

Teorie kmenového vůdcovství nabízí konkrétní 
kroky, jak pomoci kmeni o stupeň výše. Snaží 
se tak být nástrojem „vůdce“ k lepšímu vedení 
jeho týmu, které by zvýšilo spolupráci, a tím 
pádem i efektivitu. My si zde vypůjčíme tyto 



42 43

2 INSPIRACE K MULTIDISCIPLINARITĚ Setkání okolo dítěte
- kmenové vůdcovství -

2.4.5. Život je skvělý

Pátá úroveň popisuje spolupráci a synergii mezi 
pracovními kolektivy, týmy, firmami, zdravotními 
zařízeními nebo sociálními službami navzájem. 
Naprosto mizí pojetí konkurence jako někoho, 
koho je třeba porazit. Kmeny této úrovně spolu-
pracují pro obecné dobro a cíle globálního 
rozměru. Přestává existovat „oni“. Autoři knihy 
udávají, že s touto kulturou se v podnicích setkávají 
ve dvou momentech – při projektech průlomového 
rozměru nebo při tak silné pozici firmy, že se 
konkurence stává naprosto nepodstatnou. 

Závěrem ke kmenovému vůdcovství

Jednotlivé stupně mají tendenci k sobě připoutávat 
jazyk a chování lidí, kteří jsou jejich členy. A tito 
členové ji pak zpětně vyvářejí. Jako jednotlivci 
se můžeme pohybovat ve více kmenech na více 
úrovních. Například můžeme být zaměstnanci 
dvou organizací, kde jedna je na stupni III. a druhá 
na stupni IV. Jak tedy poznáte „Váš kmen“? Lidé 
v něm se chovají a mluví tak, že se s tím umíte 
ztotožnit. Pokud čtenáři tato kapitola mohla 
něco přinést, pak je tomu zamyšlení nad stupni 
spolupráce jednotlivých kmenů, v nichž se 
pohybuje, a inspiraci k tomu, jak se tyto kmeny 
mohou posunout ke své „vyšší formě“. 

? Který stupeň kmenového vůdcovství 
zažíváte nejčastěji?

Kmeny kterého stupně bych sám rád 
vytvářel? 

Co k tomu potřebuji? Mohu v tomto 
úsilí najít spojence?

jenž se na úrovni číslo IV. nachází, jedná se velice 
často o velmi příjemný zážitek, ať už je téma 
jakkoliv těžké. Úkolem facilitátora je pak hledat 
způsoby, jak tuto úroveň fungování zabezpečit. 

Jako příklad Setkání okolo dítěte IV. stupně mohu 
uvést následující tým. Tým se skládá z obou rodičů, 
facilitátora, dospívající dívky se spasticitou všech 
končetin a hlasivek, komunikační terapeutky, fyzio-
terapeutky, neurologa, psychologa a zaměstnanců 
stacionáře, kde dívka dochází. Synergii jednotlivých 
odborností a lidské zkušenosti s dívkou a její rodinou 
lze demonstrovat na sjednocujících intervencích. 
Jedná se o konkrétní sdílené zkušenosti členů týmu 
za účelem využití dalšími osobami, které doposud 
tyto intervence nevyužívaly: polohovací klíny budou 
používány napříč službami, nejen u fyzioterapeu-
tky a ve stacionáři, jak tomu bylo doposud, všich-
ni členové mohou využívat komunikační aplikaci 
na tabletu díky zaškolení komunikační terapeutkou, 
rovněž mohou používat metody rozpoznání a odve-
dení bolesti díky praxi rodičů a psychologa. Tým 
se dále domluvil na návštěvě školy specializované 
na výuku dětí s podobnými obtížemi v zahraničí. 
Na tuto návštěvu byla přizvána učitelka, jež se tak 
zapojila z „širšího“ do „užšího“ týmu. 

Čtvrtý stupeň má v prostředí pracovních 
kolektivů a firem jedno omezení: My jsme skvělí 
– na rozdíl od Vás. Tímto končí synergie uvnitř 
týmu a již nedochází k synergii mezi dalšími 
skupinami. Nepřítelem se stává jiná skupina. Pro 
praxi multidisciplinárních týmů toto omezení 
nevnímáme, neboť jakékoliv konkurenční 
prostředí jednoho Setkání okolo dítěte oproti 
druhému neočekáváme. Můžeme se však s tímto 
omezením setkat mezi organizacemi, které 
multidisciplinaritu „dělají“, ale jsou uzavřeny 
sdílení svých zkušeností s jinými organizacemi. 

Na multidisciplinárních týmech se se stupněm 
III. setkáváme často a je nutné, aby s lidmi této 
úrovně uměl facilitátor spolupracovat a vedl 
je ke spolupráci s celým týmem. Atmosféra 
provázející „osamělé bojovníky“ může v dalších 
členech týmu vyvolat tendenci k rivalitě (jsou-li 
rovněž na stupni III.), nebo je zatlačit do pasivní, 
poddajné, a tím pádem i naprosto neproduktivní 
role (jsou-li na stupni II.).

? Kde se setkáváte s „osamělými 
bojovníky“? 

Jak se Vám s nimi spolupracuje? 

Předpřípravou osob III. stupně na Setkání okolo 
dítěte může být například předcházející podnět 
ke spolupráci s jiným odborníkem, nebo vedení 
k takovéto spolupráci přímo na Setkání. Čím více se 
„osamělí válečníci“ setkávají s informacemi o tom, 
jakých „vítězství“ lze dosáhnout spoluprací, tím 
jsou motivovanější to zkusit. A s každou takovou 
zkušeností se posouvají na stupeň IV. 

2.4.4. My jsme úžasní 

Na čtvrtém stupni se dostáváme k tomu, co znamená 
slovo „týmovost“ v jeho pravém smyslu. Typickou 
atmosférou této úrovně je kmenová hrdost. Lidé 
mají společný cíl, společné poslání a za běžné 
považují na tomto cíli a poslání spolupracovat. 
Vnímají, že sdílená moudrost je efektivnější než 
výše odbornosti jednoho odborníka. Dle autorů 
knihy se zde nachází 22 % pracovišť v U.S.A. 

Tento stupeň je pro realizaci multidisciplinárních 
týmů dostačující. Dochází zde k synergii již 
existující sítě odborníků a rodičů. Členové jsou si 
vědomi společného cíle – kompenzace dítěte v jeho 
konkrétní podobě, hlásí se k hodnotám spolupráce 
(vzájemnost, respekt). Pokud vede facilitátor tým, 



44 45

2 INSPIRACE K MULTIDISCIPLINARITĚ Setkání okolo dítěte
- Začněte s Proč -

? Proč zrovna teď čtu tuto příručku? 

Čím to, že v tom moři možností, které 
nyní můžu dělat, zvítězila četba?

K posílení komunikačních dovedností využíváme 
přístup Simona Sinka – Start with Why. Simon Sinek 
je populárním řečníkem, koučem a vyučujícím 
na Kolumbijské univerzitě program „Strategická 
komunikace“. Jeho přístup se zaměřuje na to, jak 
inspirovat lidi, jak být dobrým vůdcem. Hned 
v úvodu své knihy (Sinek, S.: Začněte s proč. 
Příbram: Jan Melvil Publishing, 2013) uvádí, že 
účelem jeho knihy není říkat, jak nebo co má člověk 
dělat. Jejím cílem je nabídnout čtenáři důvod pro 
jeho činy. Pokud raději koukáte na video než čtete, 
doporučuji zhlédnout jeho vystoupení na webu 
ted.com. 

Svůj přístup staví Simon Sinek na teorii Zlatého 
kruhu. „Podobně, jako zlatý řez podává důkaz 
o zdánlivém chaosu přírody, zlatý kruh nachází řád 
a předvídatelnost v lidském chování. Zjednodušeně 
řečeno – pomáhá nám pochopit, proč děláme to, co 
děláme. Zlatý kruh poskytuje přesvědčivý důkaz, 
že můžeme dosáhnout mnohem více, budeme-li 
všechno začínat otázkou Proč?“

i podpořený rodič. S touto frází, jež může často 
zaznívat banálně, se sice potkáváme často, stále 
však není dostačující. Pokud máte dítě s pervazivní 
vývojovou poruchou, můžete dnes využít mnoha 
služeb, číst mnoho knih nebo kupovat různé 
pomůcky, aby Vaše dítě „bylo lépe kompenzované“. 
Proč tedy dát přednost Setkání okolo dítěte? Jako 
pracovník pomáhající profese můžete s případem 
zajít za kolegyní, vedoucím, využít supervize nebo 
se začíst do publikací k danému tématu. Proč 
tedy dát přednost Setkání okolo dítěte? Rodič 
i odborník se ocitají na křižovatce, kde je jejich účast 
v multidisciplinárním týmu jednou z možností, 
a potřebují se dotknout svého vlastního „proč“, aby 
tato možnost zvítězila.

Na školení koordinátorů a facilitátorů spolku 
Naše Rovnováha (7/2018, Hanácký dvůr) jsme 
se skupinou účastníků hledali, o jaké důvody se 
může koordinátor opřít, když jednotlivé členy zve. 
Účastníci si zvolili následující skupiny lidí, pro 
něž hledali „proč“: rodiče, dítě, pracovníci školy, 
lékař – specialista, psycholog a duchovní. Motivace 
zde odpovídá přínosům, o které může být každý 
jednotlivý člen obohacen. Níže uvádíme výstupy:

? Jaká „proč“ Vás napadnou nyní, 
pokud byste zvažovali účast  

 na Setkání okolo dítěte?

Zkuste si sami zformulovat pozvání 
pro všechny výše uvedené skupiny 
na Setkání okolo dítěte jako pro 
Vaše kolegy.

Zkuste to stejné jako rodič pro Vaše 
dítě.

Jaký argument by definitivně 
přesvědčil Vás, abyste ve svém 
volném čase na Setkání dorazili?

Nápady v oblasti CO jsou velice konkrétní, dobře 
představitelné. Např. všichni víme, co děláme 
v práci, co děláme ve volném čase. Otázka JAK je 
již rozmanitější, neboť vede k našemu nastavení 
a přístupu. Pomáhající pracovníci mohou srovnat 
dílčí metody, jimiž dělají podobnou práci, matka 
v domácnosti připravující oběd různé způsoby 
vaření. To (pro většinu lidí) nejméně konkrétní 
je právě důvod, za jakým tuto činnost vykonávají. 
A nyní pointa – v momentě, kdy se dotkneme 
a uvědomíme si důvod – proč máme něco dělat, 
způsob jak to udělat a konkrétní podoba činnosti 
se již dostaví sama. Naopak ale, pokud se držíme 
pouze rutinního vykonávání určité činnosti bez 
vědomí jejího smyslu, často k ní ztrácíme motivaci, 
nenaplňuje nás, vysiluje, nakonec od ní upustíme, 
nebo se staneme jejími otroky. 

? Zkuste najít ve své minulosti zážitek, 
kdy jste prožili své proč – tedy smysl  

 Vaší libovolné činnosti. 

Srovnejte ho s momenty, kdy něco 
rutinně vykonáváte a třeba se i sami 
sebe v duchu ptáte: „Proč to vlastně 
dělám?“

Za loajalitu nyní dosaďte ochotu každého 
jednotlivého člena k tomu, aby dorazil na Setkání 
okolo dítěte. Za produkt dosaďte Setkání samotné. 
Koordinátor tuto ochotu pro dítě a rodinu 
potřebuje – bez ní tým nevznikne. Zatím kolem 
sebe nemáme povědomí o multidisciplinárních 
týmech v té míře, aby sám název (tedy „značka“) 
tuto ochotu přinesl. A tak stojí koordinátor před 
nelehkým úkolem, jimž je nabídnout dost dobrý 
důvod, jenž bude schopen zvítězit nad dalšími 
činnostmi. V tomto směru je popis struktury týmu 
a jeho průběh druhotný.

Z mého pohledu je stěžejní důvod posun v léčbě/ 
službě dítěte nebo jeho lepší kompenzace, a tím 

Zlatý kruh se skládá ze tří částí – vnější kruh 
můžeme nazvat jako „CO“, prostřední jako „JAK“ 
a vnitřní kruh jako „PROČ“. Sinek srovnává lidskou 
činnost na tu, která vychází prvotně z kruhu „CO“ 
(co konkrétně mám dělat) s tou, která vychází 
z jádra kruhu (proč něco mám dělat). Jeho 
přístup i kniha je zaměřena z velké části na oblast 
businessu, a tak je měřítkem výše uvedeného 
rozdílu úspěšnost firem, schopnost motivovat 
zaměstnance a zákazníky. My si tuto pomůcku 
vypůjčíme za účelem hledání způsobu, jak 
motivovat odborníky a rodiče pro to, aby dorazili 
na Setkání okolo dítěte.

„Začínat s PROČ má zásadní a dlouhodobý účinek na reálné výsledky.  
Začít s PROČ je to, co inspiruje lidi k činům.“

Simon Sinek 

2.5. Začněte s Proč
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prožívá koncentrační tábor. Kostelní vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2006). Pokud se 
lidé dotknou smyslu, za jakým by měli danou věc 
udělat, již snáze naleznou, jakou cestou se vydat 
a co konkrétně dělat, a to včetně udržení motivace 
po dobu této činnosti.

Pro práci koordinátora spočívající v „dost dobrém 
pozvání“ na Setkání okolo dítěte by měl mít 
nyní čtenář jistou zásobu inspirace. Tu je vždy 
třeba upravit profesi, aktuální situaci, osobnosti 
potenciálního účastníka. 

TIP: Za užitečné vnímáme vyzkoušet si 
pozvat pár Vám blízkých lidí na „fiktivní“ 

tým. Pokud se Vám nepodaří získat 
souhlasnou reakci, hledejte, jakého 
PROČ byste se museli dotknout, aby 

osoba byla ochotná přijít.

odměnou a vstupu mimo komfortní zónu si ani 
nevšimnou (pamatujte – 2,5 %!). Časní osvojitelé 
budou potřebovat, aby s metodou začal již někdo 
jiný, čekají na dobré reference, než budou ochotni 
sami na tým přijít. Opozdilci na tým dorazí až 
když již nebude jiná možnost – např. na ně bude 
tlačit nadřízený nebo bude pro jejich neúčast 
na multidisciplinárním týmu chtít rodič opustit 
jejich služby. Nezbývá tedy než se držet svého 
PROČ a vytrvat. 

? Do které z výše uvedených skupin 
byste zařadili sebe? 

Lákají Vás možnosti mezioborové 
spolupráce natolik, že jste ochotni 
věnovat svůj čas Setkání okolo 
dítěte? 

Nebo spíše potřebujete slyšet, že 
tato metoda pomohla někomu 
v podobné situaci, v jaké jste Vy?

Svým přístupem založeným na teorii zlatého 
kruhu Simon Sinek poukazuje na stejný jev jako 
již dříve Viktor Emanuel Frankl a jeho logoterapie 
(Frankl, V. E. A přesto říci životu ano: psycholog 

ostatní skupiny přistoupí k inovaci později. 
Inovátoři jsou schopni obětovat svůj komfort 
ve jménu pokroku, zatímco opozdilci inovace 
využijí až tehdy, když už není jiná možnost. 
Zákon o šíření inovací zde zmiňuji z důvodu 
pochopení, proč nepřijdou všichni, které budete 
na multidisciplinární tým zvát. V současném 
systému legislativy ČR a vymezení pracovní 
náplně zaměstnanců jsou zařízení, která umožňují 
účast v pracovní době, spíše výjimkou (i když 
rostoucí). Je tedy nutné počítat s tím, že účastník 
týmu musí podstoupit určitý diskomfort, než 
začne vnímat zisky. Inovátoři se připojí ihned, 
neboť zážitek a spoluúčast na něčem novém, 
pokrokovém, rozvojovém je pro ně dostatečnou 

„To, co inspiruje k loajalitě, je důvod 
reprezentovaný společností,  

značkou, produktem nebo osobou.“

Simon Sinek

Jako většina novinek, tak i multidisciplinární 
spolupráce, respektive ochota lidí se k ní připojit, 
podléhá zákonu o šíření inovací (Moore, G.: Jak 
přežít propast). Zákon o šíření inovací rozděluje 
populaci na inovátory (2,5 %), časné osvojovatele 
(13,5 %), časnou většinu (34 %), pozdní většinu 
(34 %) a opozdilce (16 %). Zatímco inovátoři jsou 
v podstatě jistými zavaděči a pionýry inovace, 
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3 SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE V PROSTORU A ČASE

V následující kapitole bude z edukačních důvodů rozdělena role koordinátora a facilitátora. Obě tyto 
role může zastávat stejná osoba, což značně zjednodušuje následující oblasti: je již navázán kontakt 
s rodinou ( ta tak není zatížena seznámením s dalším odborníkem), sdílení informací mezi koordinátorem 
a facilitátorem odpadá (např. citlivost vůči tématu „užší a širší tým”). Naopak výhodu v rozdělení rolí vidíme 
v respektování individuálního profilu „soft skill” jednotlivých osob. Koordinátoři, zdatní v organizačních 
záležitostech, nemusí mít vůdčí schopnosti a naopak facilitátoři, jenž umí dobře kočírovat diskusi k cíli, 
nemusí mít organizační pružnost a trpělivost v hledání místa a času pro konkrétní Setkání okolo dítěte 
(SOD). Pokud osoba disponuje oběma oblastmi dovedností nebo se v nich chce rozvíjet, je ideální obě 
role spojit a vykonávat je zároveň. Tento model je pak bližší původní metodě TAC. V případě, že se tyto 
role rovněž potkají s další profesní rolí této osoby vůči dítěti či rodině, považujeme to za méně vhodné. 
Praxe nás někdy nutí tento model souběhu využít, můžeme-li však, snažíme se tomuto vyhnout. 

Příklad 1. :

Pracovník rané péče vidí jako východisko obtíží v adaptaci dítěte navázání osobního setkání s pedagogy 
dítěte a rodiči zároveň. Akutní obtíže odpovídají krizi, a tudíž je pochopitelné, že se nebude s realizací 
multidisciplinárního týmu čekat na termín facilitátora, ale v rámci ducha krizové práce se téměř okamžitě 
sejdou časoprostorově dostupní členové a diskutují. Protože každá skupina chtě nechtě „vynese” nějakého 
vůdce, v této roli se ocitne poradce rané péče. Pro další – již méně krizový termín, je pak pozván facilitátor. 
Byla by škoda odložit potřebu včasné intervence, aby se role nezkřížily. Tento souběh však klade velké 
nároky na osobnostní i profesní zralost všech zúčastněných. 

a) komunikační dovednosti, především 
vysvětlení účelu týmu každému z účastníků

K tomuto bodu odkazujeme na přístup 
„Začněte s proč” v předchozí kapitole. Lze se zde 
seznámit i s jednotlivými argumenty pro dítě, 
rodiče a odborníky různých organizací a profesí. 

b) organizační dovednosti, hledání místa 
a času ke společnému setkání

Koordinátor dle seznamu osob, jež chtějí 
rodiče pozvat na Setkání, hledá místo a čas tak, 
aby bylo co nejvhodnější pro všechny účastníky. 
Je dobré se dopředu seznámit s ordinační dobou 
zdravotnických zařízení. Od každého pozvaného 
hosta pak koordinátor telefonicky zjišťuje co 
nejvíce možných termínu a hledá mezi nimi průnik. 
Místo konání SOD může být jak v jednotlivých 
institucích, tak také v prostoru neutrálním. 
Koordinátor se tak ptá rodičů i odborníků, kde by 
pro ně bylo nejvhodnější místo zvolit. V zásobě 
by měl mít vždy jeden „neutrální prostor”, např. 
možnost uzavřené místnosti v místní nemocnici, 
kavárně, jako např. v kulturním domě, impact 
hubu nebo neziskových službách či vzdělávacích 
agenturách. V modelu TAC, aplikovaném ve Velké 
Británii, jsou rodiče zvyklí zvát tým odborníků 
k sobě domů. Z reakcí zájemců o SOD jsme došli 
k závěru, že pro naše sociokulturní prostředí je 
tento model nepříliš přijímaný. Další variantou 
může být místnost konkrétní instituce zařízená 

Organizace Setkání okolo dítěte začíná podnětem, 
který může vyslat kdokoliv – učitel, lékař, sociál-
ní pracovník, rodič, psycholog, fyzioterapeut... 
směrem k instituci, která zajišťuje její koordinaci 
a facilitaci. Tato osoba je dále brána jako svola-
vatel týmu. Svolavatel předá koordinátorovi kon-
takt na rodiče. Následně se na rodiče koordinátor 
obrací, vysvětluje jim, k čemu Setkání okolo dítěte 
slouží, a v případě zájmu začíná s rodiči tým orga-
nizovat. Organizace spočívá v seznamu osob, které 
chtějí rodiče na tým přizvat. Koordinátor může 
doporučit zapojení dalších osob (např. pediatr, 
učitel, další členové rodiny mající vliv na dítě nebo 
život rodiny). Vždy se respektuje vyjádření rodičů 
ke složení týmu a nelze proti němu jít. 

Následně koordinátor obeznámí ostatní členy 
týmu s účelem týmu a hledá na základě možností 
všech místo a čas, kde a kdy může tým proběhnout. 
Koordinátor by tedy měl zvládat následující 
dovednosti:
a) komunikační dovednosti, především 

vysvětlení účelu týmu každému z účastníků
b) organizační dovednosti, hledání místa 

a času ke společnému setkání
c) spolupráce s facilitátorem, jenž se na tým 

dostaví a vede ho
d) náhled na „užší a širší tým“
e) získání zpětné vazby od účastníků týmu, 

sdělení informací facilitátorovi
f) organizace navazujícího setkání dle 

domluvy na již proběhlém SOD

3.1. Před Setkáním: role koordinátora
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3 setkání okolo dítěte v prostoru a čase

základní školy je v kontaktu s pedagogem, případně 
také asistentem dítěte či pedagoga, každé dítě 
v dětském domově bylo v kontaktu se sociálním 
pracovníkem…). Druhým zdrojem těchto „zatím 
nepozvaných či zamítnutých osob” jsou sami 
odborníci. Lékař např. v telefonu zmíní, zda-li 
bude na Setkání daný kolega jiné odbornosti nebo 
někdo z prarodičů, který s dítětem do ambulance 
často dochází. Vznikají tak dvě skupiny důležitých 
osob okolo dítěte. Pro skupinu pozvaných a na 
tým dorazivších jsme zvolili termín „užší tým”, 
pro skupinu důležitých a na Setkání chybějících 
osob pak „širší tým”. Stává se, že rodiče po prvním 
Setkání souhlasí díky atmosféře a navázané 
spolupráci s přizváním dalších osob, které předtím 
odmítali. Rovněž na konkrétním SOD může 
v průběhu diskuse vyjít najevo další osoba, kterou 
dřív koordinátor nezvažoval (prarodič, kromě 
třídního učitele další členové pedagogického 
sboru, duchovní…. ). Důležité je, aby koordinátor 
vedl v potaz osoby „širšího týmu” a na možnost 
přizvání těchto osob se rodičů před dalším SOD 
zeptal. 

Příklad 1.: 

V dětském domově probíhá Setkání okolo 
dospívajícího dítěte ve složení facilitátor, ředitel 
domova, vychovatelky, pediatr, klinický psycholog, 
pracovnice OSPOD. Rodiče nejsou s dítětem ani 
domovem v kontaktu. Hlavním cílem tohoto SOD je 
porozumět závažnému sebepoškozování a hledat 
společný přístup, který by toto chování redukoval. 
Na Setkání docházíme k potřebě zapojit a přizvat 
manželský pár hostitelské rodiny, u nichž tráví 
dítě některé víkendy. K „širšímu týmu” patří 
rovněž neurolog a endokrinolog. Informace těchto 
odborníků sděluje týmu pediatr, jenž je s nimi 
v častějším kontaktu. 

Pokud byl facilitátor nebo svolavatel v době 
organizace SOD v kontaktu se zákonným zástupcem 
dítěte, seznámí jej se smlouvou o organizaci 
a realizaci SOD. 

Záměrně zde neuvádíme rodiče dítěte, ale 
zákonného zástupce. V praxi se potkáváme 
s dvěma typy takovýchto výjimek. Tou první je SOD 
v kontextu pěstounské péče, kde souhlas pěstounů 
nestačí k organizaci a realizaci SOD. Tou druhou 
je kontext dětského domova. Zde se můžeme setkat 
s tím, že rodiče jsou zbaveni rodičovských práv, 
a koordinátor SOD se pak obrací na zákonného 
zástupce, jímž může být např. zaměstnanec OSPOD. 
Není-li na začátku SOD dohoda se zákonným 
zástupcem uzavřena, nemůže SOD proběhnout. 
Pokud se na začátku SOD vyjádří některý z rodičů 
i přes prvotní souhlas nesouhlasem, rovněž SOD 
nerealizujme. Namístě je pak hledat cestu, jaká 
podoba složení osob, místa nebo času by mohla být 
žádoucí, nebo spolupráci na SOD ukončit. 

Po ukončení SOD zasílá koordinátor zpětno-
vazebný dotazník všem účastníkům. Účelem 
dotazníku je zjistit prožitou atmosféru a dosavadní 
vnímanou efektivitu proběhlého SOD, případně 
zachytit podněty k organizaci a realizaci (od 
materiálního po obsahové aspekty). Tyto 
informace jsou dále předány facilitátorovi. Jsou 
pro něj zdrojem kritického nahlédnutí vlastní 
práce, ocenění a dalšího rozvoje. 

d) Náhled na „užší a širší tým“ – lidé, kteří 
přišli / nepřišli a mohli by

Při organizaci Setkání se koordinátor často 
dozví o osobách, které rodiče na Setkání zatím 
nepozvali nebo pozvat nechtějí. Tato informace 
může přinést obecné povědomí o systému péče 
v ČR (např. každé dítě dochází k praktickému 
lékaři, každé dítě docházející do mateřské nebo 

c) spolupráce s facilitátorem, jenž se na tým 
dostaví a vede ho

Koordinátor předává facilitátorovi formulář, 
který jej seznamuje s předběžným záměrem 
uvedeným svolavatelem. Tento záměr / cíl 
facilitátor na začátku Setkání zmíní, avšak znovu 
se na cíli pracuje na základě očekávání všech 
zúčastněných. Facilitátor ví, kdo byl na setkání 
pozván, v jaké je vůči dítěti a rodině roli. Mezi 
informacemi předanými v této fázi by neměl 
chybět ani kontakt na osobu, která zprostředkuje 
vstup do objektu / místnosti, kde se bude SOD 
realizovat. Je rovněž vhodné dopředu zajistit, aby 
v místnosti byla tabule nebo flipchart, papíry, fixy. 

pouze za účelem mezioborových setkání. Po dobu 
dvou a půl let organizace multidisciplinárních 
týmů jsme se nesetkali s tím, že by byl prostor 
problémem, povětšinou jej nabídne některá 
sociální služba, škola nebo zdravotnické zařízení. 
Domluva času bývá náročnější. Obecně usnadňuje 
ochotu odborníků přistoupit na termín vyžadující 
reorganizaci jejich obvyklé pracovní doby, akutnost 
stavu dítěte a dobré vysvětlení účelu Setkání. 

Příklad efektivní organizace SOD v prostorech 
SAS a rané péče Lydie, Český Těšín:

Propojenost a důvěra mezi službami spolku Naše 
Rovnováha, psychologické ambulance a rané péče, 
které mají vícero společných klientů, se odráží 
v následující organizaci. V pondělí odpoledne co 
tři měsíce se konají dvě Setkání hned po sobě. 
Na první Setkání přichází facilitátor, psycholog, 
poradkyně rané péče a oba rodiče. Hlavním cílem 
je zachytit co nejblíže vývojovou úroveň -letého 
chlapce s mentálním opožděním, porozumět 
afektivním záchvatům a hledat způsoby, jakou 
podobou a po jaký čas má smysl chlapce cíleně vést 
k nácviku sebeobsluhy a emoční regulace. Setkání 
končí rovněž dohodou, že pro společný plán péče 
potřebujeme přizvat logopedku a neuroložku 
chlapce. Po minutové pauze se koná další SOD 
– tentokráte ohledně dívenky s DMO. Na týmu 
zůstávají facilitátor a psycholog, poradkyni 
rané péče střídá fyzioterapeutka a komunikační 
terapeutka stacionáře a vedoucí sociálně 
aktivizační služby, které sdílejí prostory ve stejné 
budově. Připojují se rodiče dívky, neurolog, třídní 
učitelka. Dlouhodobá spolupráce tohoto týmu 
umožňuje přizvat na náslech facilitátorku, která 
se na vedení SOD připravuje. Zpětná vazba na SOD 
této nové účastnice je pro rodiče velice podpůrná 
a inspirativní. 
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V této kapitole se podíváme na facilitaci jako 
takovou. Zaměříme se na to, z jakých částí se 
facilitované setkání skládá a jaké zodpovědnosti se 
pro facilitátora k těmto částem vážou. V příručce 
najdete češtině málo tak vzdálených slov, jako je 
právě facilitace. Tento pojem se však stává čím dál 
známějším (např. díky aplikaci v managementu 
a Cochemském modelu) a podstata tohoto slova 
plně vystihuje těžiště práce v multidisciplinárním 
týmu. Facilitace je po koordinaci právě tím novým, 
co vstupuje do dosavadní sítě služeb a spolupráce 
s rodinou, stejně jako do funkčnosti místní sítě 
zdravotního, sociálního a školského resortu 
(tedy všech prostředích, v nichž očekáváme 
pohyb rodiny dítěte s mnohočetnými potřebami). 
Součástí kapitoly jsou rovněž dva užitečné taháky 
často využívané v managementu a koučinku – tedy 
modely GROW a SMART.1 

1 Kapitola o facilitaci si neklade za cíl tuto dovednost naučit, to by bylo poměrně bláhové a zcestné, stejně jako očekávat, 
že se člověk stane facilitátorem po víkendovém kurzu. Náročnost facilitační dovednosti, a to především v rovině vůdčích 
dovedností a umění oddělit roli své původní profese, vyžaduje dle mého mínění delší výcvik, náslech, prostor pro nácvik 
a návaznou systematickou supervizi. 
V zahraničí je pro nás inspirující model dvouletého vzdělávání ve Finsku (viz kniha) nebo aktuálně běžící český kurz 
Otevřeného dialogu (odkaz). Koordinátoři a facilitátoři sdružení pod spolkem Naše rovnováha prošli týdenním kurzem 
vedeným Peterem Limbrickem, na nějž navazují 3hodinová supervizní setkání v rozmezí 1–2 měsíců. Navíc je individuálně 
dostupné setkání se zkušenějšími facilitátory v podobě mentoringu. Kromě přímé zpětné vazby účastníků je facilitátorovi 
rovněž rozesílán hodnotící dotazník, kde účastníci mají možnost vyjádření i s odstupem času. Tyto informace používáme 
k dalšímu rozvoji.

Příklad 2.:

V psychologické ambulanci probíhá SOD nad 
chlapcem staršího školního věku s depresivní 
poruchou chování. Chlapec žije s otcem a jeho nově 
založenou rodinou, s matkou kontkat neudržuje, 
dochází na návštěvy k babičce ze strany matky. 
Na Setkání ve složení facilitátor, pracovnice OSPOD, 
klinický psycholog, otec, partnerka otce docházíme 
k závěru, že je nutné pozvat babičku a jejího druha. 
Setkání dále probíhá za jejich účasti. 

e) získání zpětné vazby od účastníků týmu, 
sdělení informací facilitátorovi

Po ukončení SOD zasílá koordinátor 
zpětnovazebný dotazník všem účastníkům. 
Účelem dotazníku je zjistit prožitou atmosféru 
a dosavadní vnímanou efektivitu proběhlého SOD, 
případně zachytit podněty k organizaci a realizaci 
(od materiálního po obsahové aspekty). Tyto 
informace jsou dále předány facilitátorovi. Jsou 
pro něj zdrojem kritického nahlédnutí vlastní 
práce, ocenění a dalšího rozvoje. 

f) organizace navazujícího setkání dle 
domluvy na již proběhlém SOD

Koordinátor pokračuje dle schématu znovu. 
Za ideální vnímáme, když se týmu pod vedením 
facilitátora podaří navrhnout další termín na konci 
konkrétního SOD. Časová náročnost této domluvy 
je nesrovnatelně menší než telefonické dojednání 
koordinátora individuálně s každým účastníkem. 
Pokud je již termín navrhnut, koordinátor nebo 
rodiče pak mohou přizvat členy „širšího týmu”, 
bylo-li tak ujednáno. 

3.2. Na Setkání: role facilitátora
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Facilitace

„Facilitované sezení je pevně daná 
schůzka, při které její vedoucí 

(facilitátor) provádí účastníky řadou 
předem daných kroků s cílem 

dosáhnout výsledku, který by byl 
vytvořen, chápán a přijímán  

všemi účastníky.”

(Wilkinson, M. tajemství facilitace.  
Brno: Computer Press, 2011, s. 36)

Pevně daná schůzka vymezuje Setkání okolo dítěte 
oproti neformálnímu povídání si s kolegy, klienty 
či rodiči dětí. Tuto pevnost vnímáme v kontextu 
účelu týmu, jenž se zrcadlí v cílech konkrétních 
účastníků a v jejich dohodách pro spolupráci 
(facilitátor vede tým k dohodě na časovém rámci, 
ze společných očekávání spřádá společný cíl pro 

konfrontace nebo náročných emocí na Setkání 
pomáhá jednoduchá, krátká reflexe. Facilitátor 
může vyzvat každého člena ke stručnému sdílení, 
ohlédnutí za proběhlým SOD. 

Představení 

Představení patří nejen k základům slušného 
chování, ale také k nastavení základního pravidla: 
na Setkání se představujeme, abychom věděli, s kým 
mluvíme, jak se můžeme oslovovat. Facilitátor řídí 
sebe i ostatní tak, aby představení proběhlo ihned 
na začátku, obsahovalo kromě jména také roli, 
v jaké se s dítětem a rodinou potkává (otec, matka, 
chůva, praktický lékař, učitelka mateřské školy…). 
V této části je důležité nenechat sklouznout 
účastníky k popisu problému, dílčím, konkrétním 
očekáváním. Důvodem je snaha, aby hned 
na začátku byla nastavena horizontální rovina. 
Jinými slovy tak facilitátor říká: Zde na Setkání 
jsme si všichni rovni, všichni budeme mít prostor 
pro vstup do diskuse, na nás všech zde záleží. 
Úkolem facilitátora je rovněž představit metodu 
SOD, pokud jsou na něm účastníci poprvé.

Legislativní rámec

K tomu, aby se Setkání okolo dítěte mohlo 
uskutečnit, je třeba rovněž respektovat legislativní 
stránku spolupráce. Pokud koordinátor neměl 
možnost s rodiči připravit Dohodu o spolupráci, 
uzavře a podepíše ji před začátkem samotné 
diskuse facilitátor. 

Stanovení pravidel a očekávání

Po představení dá facilitátor prostor každému 
jednotlivému účastníkovi k vyjádření jeho 
očekávání od aktuálního Setkání. Často se stává, 
že tato očekávání odrážejí potřeby dítěte a rodiny 
(„Seznam potřeb”), ale také mohou směřovat 

Řada předem daných kroků se skládá ze tří částí. 
První, úvodní částí, je představení, stanovení 
společných pravidel, očekávání a cíle. Velmi hrubým 
odhadem necháváme na tuto část 15–30 minut. 
Zde je dobré zapsat cíle na flipchart nebo tabuli 
v konkrétní podobě. Cíle by měly být zaznamenány 
v podobě, v níž si lze snadno představit, jakou 
změnu si tým pro dítě a rodinu přeje. V první části 
je žádoucí direktivnější, strukturovanější přístup 
facilitátora, čímž se již připravuje prostor pro část 
druhou. 

Druhou částí je diskuse (45–60 min). Zde vstupuje 
facilitátor dle svých zodpovědností, které vůči 
Setkání – tedy vůči účastníkům v daném čase – má. 
Kompasem může být níže uvedený seznam „rolí 
facilitátora”. Jeví se mi užitečný především pro to, 
že pomáhá vymezit facilitační roli od neformálního 
připojení se k rodině a od jiných profesních rolích. 
Ty mohou být tak hluboce zakořeněné, že jsou 
již automatickou součástí práce jednotlivých 
facilitátorů. Zde je nutné pracovat se sebereflexí 
a vědomě oddělovat, která zodpovědnost kam 
patří. Třetí část by pak měla sloužit ke „sklizni” 
(15–30 minut). Skupina diskusi shrnuje 
v konkrétní body, postupy, činnosti. Na závěr tak 
vzniká „akční plán”, který facilitátor zaznamenává 
v následující podobě: Konkrétní krok – kdo za jeho 
realizaci bere odpovědnost – kdy bude krok 
realizován. Zde se snaží facilitátor shrnout výstup, 
jenž týmu pomůže dosáhnout výsledku, který by byl 
vytvořen, chápán a přijímán všemi účastníky. Pokud 
na týmu proběhla výraznější konfrontace nebo 
konflikt, je dobré zařadit do závěrečné části reflexi 
všech účastníků. Před samotným rozloučením 
se také nabízí možnost naplánovat další sezení. 
Pokud se bude termín dalšího sezení odvíjet 
od okolností, o nichž zatím nevíme (např. zajistit 
hlídání dítěte, nové vyšetření, zapojení člena, 
jehož časové možnosti neznáme), předá tento úkol 
facilitátor koordinátorovi. V případě proběhlé 

dlouhodobou spolupráci i jednotlivá setkání). 
Pevně daná schůzka není prostor pro diskusi 
o pracovní době, společenských fenoménech doby 
nebo koníčcích účastníků – pokud tyto oblasti 
neslouží cíli týmu a nevedou k obohacení dítěte 
a rodiny. 

Příklad:

Na Setkání okolo dítěte se účastníci nadšeně pouštějí 
do sdílení nesouhlasu s tím, kolik času nyní děti tráví 
s mobilním telefonem a hraním počítačových her, 
jak to bylo za jejich doby a co z těch dětí bude. Byť je 
tento fenomén bezesporu znepokojující, facilitátor 
do diskuse vstoupí a zeptá se, zda-li toto téma 
nějak může pomoci dítěti a rodině. Pokud ne, vrací 
účastníky ke společně stanovenému cíli spolupráce. 

3.2.1. Setkání v časovém rámci

CO PROBÍHÁ ÚČEL PŘÍSTUP 
FACILITÁTORA ČAS (MIN.)

Úvodí část

Představení

Společná pravidla

očekávání

Seznam potřeb

SMARt cíle

nastavení 
spolupráce

„kdo, s kým 
a na čem bude 
spolupracovat“

direktivnější

Strukturovanější
15–30

Druhá část Vlastní diskuse Vlastní práce týmu

Hlídá 
hodnotový 
rámec

Usnadňuje 
komunikaci

45–60

Závěrečná část Akční plán, 
případně reflexe

„Sklizeň”

Zakončení procesu, 
ohraničení

direktivnější

Strukturovanější
15–30
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ke zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými 
členy týmu. Postupně tato očekávání zapisuje 
a snaží se z nich formulovat konkrétní cíl nebo 
cíle. Pokud je cílů více, vede facilitátor skupinu 
ke stanovení priorit, na kterém cíli chce začít 
pracovat. Zaznamenáním všech cílů zároveň 
vyjadřuje respekt ke všem účastníkům a jejich 
očekáváním a také naději, že na ně bude prostor 
v budoucnu. Pokud není pevně a konkrétně 
stanoven cíl konkrétního Setkání, riskuje facilitátor 
„vícekanálovou diskusi” a velmi rozdílnou míru 
angažovanosti všech jednotlivých účastníků. 
Zároveň stanovení akčního plánu na závěr by se 
mělo vztahovat k cílům, které i pro výstup týmu 
nemůžeme logicky postrádat. K pravidlům dále 
patří stanovení času. Dodržení časového rámce 
znamená prohloubení důvěry týmu ve facilitátora 
a vyjádření respektu k času všech zúčastněných. 

Potřeba prodloužit Setkání okolo dítěte

Pozn.: Pokud se nedaří facilitovat Setkání tak, aby 
skončilo v požadovaný čas, je úkolem facilitátora 
diskusi zastavit a tým postavit před otázku, 
zda-li chtějí Setkání o 15-30 minut prodloužit 
(má-li na to sám časové možnosti a chce Setkání 

podle modelu SMART (konkrétní, měřitelné, 
dosažitelné, vztahující se k problému). Facilitátoři 
SOD využívají následující pracovní arch, který je 
po Setkání rozeslán všem účastníkům. Další SOD 
je pak žádoucí začít ohlédnutím za tímto plánem. 

Příklad 1.:

V závěru Setkání shrnuje facilitátor následující akční 
plán vycházející z „nápadů a dohod” účastníků:

1. Proběhne společná návštěva poradkyně rané 
péče a speciální pedagožky v rodině, a to 
za účelem sjednocení vizuálních podnětových 
materiálů ke stimulaci dítěte. Odpovědnost 
za organizaci a termín si bere poradkyně rané 
péče. 

2. Rodina zkusí zahájit spolupráci s organizací 
poskytující metodu O. T. A. Kontakt rodině 
předá poradkyně rané péče, dojezd 
do organizace a navázání spolupráce je dále 
na rodičích. 

zaznamenavatele a využil své pozorování 
a naslouchání k závěrečné části. Čím lepší základ 
se v duchu horizontality a synergie položí v úvodní 
části, o to snadnější je pro tým diskutovat efektivně, 
bez větších vstupů facilitátora. 

3.2.2. Akční plán 

Sestavení Akčního plánu patří k další činnosti 
facilitátora. Při jeho sestavení jsou velmi užitečné 
dobře a srozumitelně zapsané cíle, které vznikly 
na začátku Setkání okolo dítěte. Stejně jako se 
očekávání účastníků a potřeby dítěte a rodiny 
promítají do cílů, tak se tyto cíle díky práci celého 
týmu promítají v jeho závěru do Akčního plánu. 
Jedná se o jediný písemný výstup ze Setkání 
sdílený mezi všemi účastníky. Z tohoto důvodu, 
a především také z důvodu jeho funkčnosti, by 
zde neměl být popis problému ani osobní data, ale 
spíše konkrétní činnost spojená s členem týmu, 
který za ni přijal odpovědnost, a s termínem, 
do kdy se zavazuje tuto činnost realizovat. Vědomí 
termínu i konkrétní osoby napomáhá tomu, aby 
byly činnosti – tedy dílčí kroky v plánu, vytvořeny 

věnovat svůj další čas). Souhlas k prodloužení by 
měl být jednoznačný, oddělení dílčích účastníků 
a pokračování ostatních drolí týmovost a výrazně 
snižuje efekt SOD. Obecně nedoporučuji Setkání 
prodlužovat. Facilitátor může zvážit variantu 
zaměření na cíl, jenž lze dokončit v časovém 
rámci, cíle jevící se jako nekonečný příběh pak 
sumarizovat v bodě, jehož bylo dosaženo, a odložit 
na další SOD. Hlídání času – a tím i společné dohody 
– je výhradně zodpovědností facilitátora a v tomto 
musí být direktivní. 

Diskuse

Zapojení facilitátora při diskusi vyžaduje jistou 
citlivost k procesu, který mezi účastníky probíhá. 
Setkáváme se s týmy, které by v jejich začátku šly 
přirovnat ke stojaté vodě. Obvykle se v takovém 
týmu objeví jeden angažovaný člen, který je velice 
aktivní, a ostatní, jenž jsou „posluchači”. Takový 
tým potřebuje k diskusi povzbuzení, nasměrování, 
facilitátor používá četně otázky nebo jiné metody, 
snaží se zapojit všechny zúčastněné. Na druhou 
stranu jsou týmy, které jsou již zvyklé pracovat 
synergicky nebo do této podoby naskočí jaksi 
automaticky. Pak stačí, aby facilitátor byl v roli 

PETER LIMBRICK: Na prvním setkání multidisciplinárního týmu

• Odsouhlaste si pravidla o zachování mlčenlivosti. 
• Podělte se s ostatními o své postřehy a vytvořte si celkový obraz o klientovi, jeho situaci 

a schopnostech, silných stránkách a zdrojích, jejichž pomocí může čelit svým potížím. 
• Hovořte o tom, jaké má klient potřeby a čeho chce dosáhnout. Tak pojmenujete cestu, se kterou 

klient potřebuje pomoci, od momentu, kde se nyní nachází, až po cíl, kterého chce dosáhnout. 
• Víme toho o jeho potřebách dost? Co je třeba udělat, pokud je to nutné, abychom se o potřebách 

klienta dozvěděli ještě víc? 
• Dohodněte se na seznamu potřeb (v co největší šíři). Jak byste je seřadili podle priorit? S kterými 

potřebami může pomoci multidisciplinární tým? S kterými potřebami může pomoci někdo jiný? 
S kterými potřebami nelze v tuto chvíli pomoci vůbec?
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Příklad 2.:

V závěru Setkání shrnuje facilitátor následující akční 
plán vycházející z „nápadů a dohod” účastníků:

1. Rozvedení rodiče, kteří spolu dosud 
nekomunikovali, se budou při předání dítěte 
potkávat ve vchodě domu, přivítají se, prohodí 
pár slov o uplynulém nebo plánovaném čase 
s dítětem, případně o počasí nebo jiných 
nekonfliktních tématech. Termín je dohodnut, 
odpovědnost mají rodiče. Na dopad této 
změny na chlapce se zaměří psycholog 
v rámci probíhající hrové terapie, která 
probíhá pravidelně 1x týdně (termín netřeba 
stanovovat). 

PETER LIMBRICK: Akční plán

1. Sestavte Akční plán
• Jakých výsledků byste chtěli dosáhnout?
• Je to celá klientova cesta, nebo jen její 

první etapa?
• Kdo udělá co a do kdy? (Včetně klienta). 
• Mohou členové multidisciplinárního 

týmu jednat autonomně, nebo se musí 
odkazovat na svou organizaci?

• Jaké obecné podmínky je třeba splnit, 
aby vše mohlo úspěšně proběhnout? 
Jaké jsou hlavní hrozby?

• Jak zjistíme, že jsme v daných úkolech 
uspěli?

• Bude třeba uspořádat další setkání? 
Dohodněte si místo a čas. 

• Sepište akční plán. Kdo všechno by ho 
měl mít k ruce?

2. Proveďte dané kroky
3. Na dalším setkání vyhodnoťte, kam jste 

dospěli, a vytvořte nový akční plán

skutečnosti a možností: Rodiče popisují zrcadlení 
emocí a abreakci pomocí smíchu jako již probíhající 
skutečnost, což je nově se objevující možnost pro 
pedagogy ve škole. 

W – Will – vůle

Zde se posouváme k vůli, která nám pomáhá 
cíle dosáhnout. Její konkretizace by měla nabýt 
podoby konkrétní činnosti, osoby, jež ji vykoná, 
a času, od kdy nebo do kdy se tak stane. „Vůli“ 
týmu ztvárňuje facilitátor v Akčním plánu. 

Zatímco se model GROW drží popisu procesu, 
model SMART charakterizuje, jak se stavět k cíli. 
Díky této pomůcce stanovujeme cíle a zacházíme 
s nimi v duchu následujících otázek:

S – Specific – konkrétní

Je stanovený cíl konkrétní? Umíme si ho takto 
představit?

M – Measurable – měřitelný

Můžeme nějak zhodnotit původní stav oproti 
změně?

A – Attainable – dosažitelný

Dá se cíle dosáhnout? Je reálné chtít takovýto cíl?

R – Relevant – odpovídající úkolu

Souvisí takto nastavený cíl s účelem našeho Setkání?

T – Trackable – sledovatelný  
nebo také Time – časově nastavený

Je cíl sledovatelný / nastavený s ohledem na čas?
Můžeme se za ním ohlédnout?

kostru či strukturu. Vědomí těchto dvou slovíček 
facilitátorovi pomáhá udržet obsah i čas diskuse 
(Držíme se toho, na čem jsme se domluvili? Zbyde 
týmu čas diskusi uzavřít konkrétním výstupem?). 
Pojďme se nyní podívat na model GROW 
(v angličtině toto slovo znamená „růst“).

G – Goal – cíle

Každá pracovní schůzka by měla mít jasně 
stanovený cíl – k čemu má sloužit. Na Setkání 
okolo dítěte představuje nastavení cíle jeden 
z prvních úkolů facilitátorů. Pokud facilitátor 
na začátku nezajistí stanovení cíle, neví, kam má 
vlastně Setkání vést. Tento cíl musí být v souladu 
s principem horizontality důležitý pro všechny 
a sdílený všemi. Příklad cíle: Hledání zklidňujících 
strategií při emočních záchvatech dospívající 
dívky s PAS, kde členy týmu jsou oba rodiče, 
klinický psycholog, psycholog služeb pro děti 
s PAS, pedopsychiatr a dva pedagogové dívky. 

R – Reality – skutečnost

Každý účastník popisuje, jak nyní vnímá situaci 
dítěte a rodiny svým pohledem. Často vychází 
z popisu skutečnosti potřeby a zdroje dítěte 
a rodiny (to, co víme). 

O – Options – možnosti

Hledání možností je momentem čehosi nového 
nebo dosud neviděného alespoň pro jednoho 
z účastníků. Zde se objevují reakce na dříve 
popsané potřeby (to, co nyní můžeme dále dělat). 

Fáze popisu skutečnosti (reality) a možností 
(options) se na SOD mohou prolínat. V praxi to 
znamená sdílení zkušeností odborníků a rodičů 
nad aktuálním stavem, které již přináší vzájmenou 
inspiraci. Pokračování příkladu – prolínání 

3.2.3. „Chytrý růst“ 

aneb dva praktické taháky facilitátora

Ing. Bogdan Siderek

Goal (cíl)
Reality (popis skutečnosti)

Options (hledání možností)
Will (co kdo kdy)

Specific (konkrétnost)
Measurable (měřitelnost)
Attainable (dosažitelnost)
Relevant (odpovídající úkolu)
Trackable (sledovatelnost)

Modely GROW a SMART jsou příbuzné a navazují 
na sebe. Oba se využívají rovněž v koučinku. Lze 
je pojmout jako základní metodickou oporu pro 
facilitátora. Začali jsme je používat při našich 
prvních multidisciplinárních setkáních, kdy jsme 
ještě neměli k dispozici dílo Petera Limbricka 
(TAC). Oba modely lze držet v hlavě jako určitou 
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3.2.4. Za co jsou facilitátoři 
odpovědní?

Další z možných pohledů na činnost facilitátora 
vycházející z jeho odpovědností lze nalézt v již 
citované knize „Tajemství facilitace”. Michael 
Wilkinson nabízí následující „role” a z nich 
vyplývající činnosti. Výčet rolí jsem si dovolil 
trochu rozvést a přidat v textu dvě navíc, vyplývající 
z potřeby srozumitelnosti a hodnotového ukotvení 
Setkání okolo dítěte („Překladatel” a „Strážce 
hodnot”).

Motivátor

Umí „rozkřesat oheň, nastolit energii a udržet 
tempo”. K motivaci lze využívat přístup „Začněte 
s Proč” popsaný dříve. Je-li dobře stanovený cíl 
a účastníci přišli se záměrem spolupráce pro 
dítě a rodinu, základ motivace je položen. Pokud 
motivace vázne, připomene facilitátor, proč 
účastníci na tým dorazili nebo zkusí aktivitu 
posílit oceněním něčeho konkrétního. K nastolení 
energie je rovněž dobré sledovat základní 
fyziologické potřeby týmu: Je v místnosti čerstvý 
vzduch? Je zde dostatek světla? Mají účastníci 
vodu, budou-li se potřebovat osvěžit? Pokud jsou 
role koordinátora a facilitátora rozděleny, měl by 
požadavky na zařízení prostoru zprostředkovat 
koordinátor. 

Průvodce

Provádí tým jednotlivými kroky procesu – 
úvodem, vlastní diskuzí a závěrem. Umí Setkání 
uvést, řídit, kočírovat, hlídá čas a nebojí se být 
direktivní, pokud se tým odchýlí od stanoveného 
cíle. S dobrým průvodcem se jen tak neztratíte, 
a pokud už ano, máte více šancí na opětovné nale-
zení „správné” cesty. Průvodce zároveň ví, že kli-
entem je tým a že zakázka na výlet byla stanovena, 

? Je úlohou facilitátora ošetřovat 
negativní emoce rodičů, nebo by  

 měl spíše popsat, co vidí, a zeptat se  
 týmu, zda-li chce někdo reagovat?

Vedoucí

Má hlavní odpovědnost za udržení tématu 
a vyhnutí se irelevantní diskusi. Pojem vedoucí zde 
chápeme co nejblíže slovu „vůdce”, „lídr”. Tedy ten, 
který nese vizi a motivuje ostatní. V tomto směru 
by měl být facilitátor SOD ztotožněn s jeho principy 
a hodnotami, stejně jako by pro něj nemělo být 
problémem zaujmout pozici autority (ve jménu 
udržení metody k cíli), nebo naopak zůstat 
tichým pozorovatelem procesu, který nechává 
tým budovat spolupráci pro dobro dítěte a rodiny. 
Udržení horizontality na týmu s sebou nese nároky 
na dovednost umět usměrňovat projevy příliš 
dominantních osobností a zároveň podporovat 
k zapojení a dávat pro něj cíleně prostor u osob 
pasivnějších, submisivnějších. Tento úkol se v naší 
společnosti stává náročnějším právě v momentě, 
kdy se na týmu potkávají tři skupiny lidí: rodiče 
(pokud mají zachována rodičovská práva, mají 
plnou odpovědnost za dítě, míra rozhodování 
bývá různá), dále pak odborníci v řídicích funkcích 
zvyklí na velkou moc v rozhodování (odrážející 
jejich míru zodpovědnosti – např. primář oddělení 
nebo ředitel školy) a oproti tomu odborníci, kteří 
se svou profesí začínají a ještě nedosáhli profesní 
jistoty. Navzdory fantaziím o respektování 
horizontality, které nás o těchto třech skupinách 
mohou napadat, musí facilitátor být vždy dobrým 
(tedy citlivým) pozorovatelem a vnímat každého 
člena týmu „zčista”. 

Příklad: 

Facilitátor začíná radit, jaké neverbální metody 
se dají u dětí s dysfázií použít. K tématu se 
připojuje pedagožka. Diskuse se začíná odehrávat 
v termínech, kterým rodiče a další členové týmu 
nerozumí, odpojují se od tématu a jejich pozornost 
a angažovanost je pryč. Facilitátor zabrán 
do specifické diskuse přestal sledovat, na kolik je 
toto téma volbou rodičů a zda-li rozumí použitým 
termínům. Vstoupil do jiné role, kormidlo nechal 
volně a loď se ubírá kdo ví kam. 

Mírotvorce

Umí vést případné konflikty ve skupině 
ke konstruktivnímu řešení, uzemnit napětí 
a odlehčit atmosféru, je-li to na místě. Facilitátor 
rovněž není v roli krizového interventa ani 
empatického psychoterapeuta. Pokud vnímá 
silné téma nebo emoce rodičů či dítěte, které 
komunikaci zastavuje, může pojmenovat, co vidí, 
a vyzvat účastníky, zda-li chtějí jakkoliv reagovat. 

Příklad:

Na týmu okolo chlapce raného věku probíhá diskuse 
mezi rodiči a odborníky ohledně zobrazovacích 
metod s anestezií. Objevuje se strach rodičů ze ztráty 
syna a možného stanovení terminální diagnózy. 
Facilitátor vstupuje do role krizového interventa, 
ošetřuje emoce rodičů, téma uzavírá a vrací téma 
zpět k podstoupení či odmítnutí vyšetření. Ostatní 
členové týmu již nemají možnost vrátit se k důležité 
potřebě rodičů, která se objevila. 

tudíž dle své aktuální nálady nemění směr, kam se 
mu zachce. 

Tazatel 

Umí klást otázky podporující zvědavost, bohatost 
informací a podporující aktivitu, kreativitu 
a synergii. Upřednostňujeme otevřené otázky před 
uzavřenými. Facilitátor není „studnicí moudrosti”, 
ani toliko oblíbeným vyhledávačem „Google”. Je-li 
mu položena otázka, vrací ji týmu. Napadne-li ho 
odpověď, nechá si ji pro sebe, a svůj zájem, jenž ho 
k odpovědi dovedl, nabídne týmu. 

Mediátor 

Umí vést vyjednávání a zároveň nesklouznout 
k čisté mediaci jako metodě. Využívá a pojmenovává 
podobnosti za účelem tmelení týmu. Mediace jako 
služba má k facilitaci blízko a vnímám ji jako jednu 
z velmi vhodných původních profesí, na kterou 
facilitace může nasedat. 

Jasnovidec 

Umí předvídat a ošetřit napětí, únavu, 
podrážděnost a ztrátu autority. Nenaskakuje 
na konflikty jednotlivých členů a snaží se být tak 
trochu neosobní. „Jasnovidecké schopnosti” se 
zde však týkají pouze předjímání komunikačního 
procesu, v žádném případě a za žádných okolností 
se netýkají zaujetí expertní pozice směrem 
k řešenému problému. Pokud facilitátor takové 
řešení podá, nejedná se o „dílo” týmu, a tak 
i angažovanost na naplnění tohoto řešení bude jiná. 
Zároveň vstupuje na pole zodpovědnosti, která mu 
nenáleží. Nabíhá si pak na to, že se na něj rodiče 
budou obracet o rady a začne místo usnadňování 
procesu zastupovat přirozenou síť odborníků. Dá 
se očekávat, že tyto odborníky pro spolupráci brzy 
ztratí. 
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Chválič

Oceňuje snahu účastníků, nápady, pokroky, a to 
často a konkrétně. Inspirací zde nám může být 
vedoucí, který jde do práce s třemi mincemi 
v kapse a neodejde z ní, pokud nejsou v levé. Minci 
lze převést pouze tehdy, pokud někoho oceníme. 
Doporučujeme vyzkoušet v libovolném prostředí 
a roli. 

Překladatel

V rámci multidisciplinárního týmu se setkávají lidé 
různých kvalifikací a odborností, a tím i rozdílných 
jazykových výbav. Měřítkem srozumitelnosti 
jsou zde všichni členové týmu – v první řadě pak 
rodiče. Pokud se v diskuzi objeví odborný termín, 
který není obecně používaným jazykem, facilitátor 
se zeptá týmu, zda-li je pro všechny srozumitelný. 
Dle potřeby každého člena pak vyzve k vysvětlení 
toho, jenž termín použil. 

Příklad: 

V popisu plánovaných procedur neurologa se 
objevuje likvorologický rozbor. Díky podrobnému 
vysvětlení toho, co to je a co vyšetření obnáší, si 
rodiče i dospívající dívka ujasňují, co může vyšetření 
přinést a nakolik je třeba se ho obávat. Podnět 
k vysvětlení termínu vznesl facilitátor, vnímaje 
zmatené výrazy psychologa a třídního učitele. 
Do té doby si všichni členové (až na neurologa) 
představovali metodu nepřesně (někteří s většími, 
jiní s menšími obavami) a podle toho k ní zaujímali 
stanovisko. Byť se jedná o záležitost mezi dívkou, 
rodiči a neuroložkou, až na týmu došlo k vyjasnění 
a osvětlení rozdílných představ. Do té doby všichni 
tak nějak čekali, že ten druhý to vidí stejně. 

Důležitost hodnot pohledem facilitátora

Bogdan Siderek

„Hodnota je odpovědí na otázku PROČ”

„Hodnoty vnímám z pozice facilitátora SOD jako zásadní pro fungování nás jakožto lidských bytostí. Kromě 
vzorců chování (předávaných v raném věku), dovedností a znalostí (nabytých v čase) a zkušeností (získaných 
s věkem) jsou to právě hodnoty, které nás definují. A tato poslední oblast nám odpovídá na otázku Proč 
vlastně věci děláme. Je-li pro nás vysoká hodnota rodiny, budeme se chovat tak, že bude mít největší prioritu. 
Když už rozhodneme v této oblasti, jak to udělat a co konkrétně dělat, se dostaví samo. Pro každého člověka, 
který na Setkání přijde, má toto Setkání nějakou prioritu. Ale pro každého z účastníků může být důvodem 
něco jiného. U rodičů můžeme předpokládat, že jde o dobro pro dítě, ale ani toto neplatí univerzálně. Lékař 
zde může vnímat například oblast vlastního vzdělávání nebo pomoc druhým, pro učitelku to může být 
například klid ve třídě. A toto by si měl facilitátor uvědomit na začátku každého SOD. Pro facilitátora SOD 
by měli být prioritními hodnotami rodinnost, empatie, respekt, čestnost a důvěra. Tyto hodnoty facilitátor 
v průběhu SOD naplňuje, snaží se účastníky těmito hodnotami spojovat. Facilitátor pomáhá najít společné 
řešení – to má ale několik úrovní. Jednou je konkrétní řešení, tedy krok, který pomůže dítěti. Druhou úrovní 
je komunikace, například už jenom tím, že všichni o tomto kroku vědí a že jsou k sobě otevření, nebo 
ujasňováním vzájmeného porozumění, o které se facilitátor rovněž stará. Třetí je horizontalita aneb „Názor 
každého se počítá se stejnou váhou”. Toto by měl facilitátor vyjadřovat tím, jak pracuje se skupinou.”

? Proč chceme být součástí Setkání okolo dítěte?

Z jakých pohnutek a s jakými předpoklady přicházejí lidé na Setkání okolo dítěte?

Duše facilitátora
 ; Facilitátorům záleží na lidech. Váží si jich, jejich názorů, příspěvků. Snaží se, aby 

odcházeli s tím, že byli vítáni, vyslyšeni a pochopeni. 

 ; Facilitátoři chtějí pomáhat. Mají radost, když mohou být nápomocni.

 ; Facilitátoři nechávají své ego stranou. Slouží skupině, jejich přítomnost je 
druhořadá. Jejich hodnota pramení ze schopnosti pomoci dosáhnout skupině 
cíle, nikoli úspěchy facilitátora. 

(Wilkinson, M. tajemství facilitace. Brno: Computer Press, 2011)

? Snažím se dosáhnout svých vlastních cílů, nebo mi jde o výsledek, který posílí 
zájem a úspěch skupiny?

Strážce hodnot

Je-li narušena horizontalita, rodinnost, empatie, 
respekt, důvěra nebo čestnost, pak facilitátor 
do diskuse vstupuje a snaží se ji usměrnit. Mezi 
další sledovanou hodnotu / princip je nutno zařadit 
integrovanost léčby, výchovy, služeb, vzdělávání. 
Propojený, vnitřně soudržný a ucelený plán je 
jedním ze základních domén multidisciplinární 
spolupráce jako takové. Rovněž dbá na to, aby 
navržené kroky nebo další práce s rodinou 
odpovídaly potřebám a souhlasu rodičů. 

3.2.5. Etika

Zabýváme-li se zde hodnotami, je třeba se zastavit 
u etiky. Mnoho odborných společností má dnes svůj 
etický kodex, který prezentuje určité hodnotové 
zaměření. Je oporou pro členy těchto společností 
a rovněž stanovuje jistý rámec profese. V oblasti 
facilitace považuji za velice zdařilý Etický kodex 
IAF – Mezinárodní asociace pro facilitaci. Jeho plné 
znění v českém překladu uvádím v příloze, včetně 
doplnění o základní facilitační kompetence. Čtenář 
tak může nabýt představy, jakými dovednostmi 
IAF facilitaci vymezuje a jaký hodnotový rámec 
ji Etickým kodexem dává. K těmto základním 
kompetencím a Etickému kodexu se jakožto 
spolek Naše Rovnováha plně hlásíme a v rámci 
našich supervizních setkání k nim vztahujeme 
naše zkušenosti. 
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Právní povaha Setkání okolo dítěte

V první řadě je zapotřebí odpovědět na otázku, jakou právní povahu má Setkání okolo dítěte (dále jen 
„SOD“), jaký právní režim se na tento typ „služby“ uplatní. Je zřejmě, že SOD má multidisciplinární 
povahu, kdy při jednom sezení se obvykle potkávají odborníci různé specializace, jejichž profese je 
taktéž regulována zvláštními právními předpisy. Tato služba spočívá v pravidelném setkávání odborníků 
pečujících o dítě zpravidla s rodiči (zákonnými zástupci, pěstouny apod. ), přičemž tato setkání jsou 
organizačně zajišťována koordinátorem a metodicky vedena facilitátorem, jehož úkolem je zajistit, aby 
diskuze byla konstruktivní a vedla k určení konkrétních opatření ve prospěch dítěte. Z pohledu veřejného 
práva nelze SOD zařadit jednoznačně pod režim určitého zvláštního zákona (např. zákon č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, nebo zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách), a to právě z důvodu 
jeho multidisciplinární povahy, tedy synergie různých oborů a součinnosti vícero odborníků odlišných 
specializací. 

Z pohledu soukromoprávního lze SOD považovat za službu poskytovanou ze strany organizátora (v 
tomto případě spolku Naše rovnováha, z. s.) osobám pečujícím o dítě, které tímto způsobem získávají 
vhodný nástroj pro konstruktivní práci s odborníky. S ohledem na skutečnost, že tuto službu nelze 
podřadit pod žádný konkrétní zákonem předpokládaný smluvní typ, je třeba dohodu o SOD uzavíranou 
s rodiči pojímat jako smlouvu, která není zákonem zvláště upravena jako samostatný typ smlouvy (ve 
smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku), nicméně smluvní volnost 
předpokládaná občanských zákoníkem její uzavření umožňuje. 

Je dobré si uvědomit, že k uzavření smlouvy o poskytnutí služby SOD fakticky dochází vždy, a to i v případě, 
kdyby SOD proběhlo bez podepsání písemné dohody, v takovém případě by se jednalo o konkludentní 
uzavření smlouvy o poskytnutí služby SOD. Nicméně lze důrazně doporučit na začátku spolupráce 
s rodiči (případně jinými zákonnými zástupci) vždy uzavřít smlouvu v písemné podobě. Za tímto 
účelem byl připraven vzor Dohody o spolupráci při realizaci Setkání okolo dítěte (Příloha č. 1 právní 
části Metodiky, dále jen: „Dohoda o spolupráci“), kdy smyslem tohoto dokumentu je zejména: 1) získat 
souhlas zákonných zástupců dítěte s realizací SOD (návrh počítá s tím, že se jedná o více jednotlivých 
SOD, Dohodu tak není zapotřebí již dále uzavírat před každým SOD); 2) doložitelným způsobem 
informovat zákonné zástupce o tom, v čem spočívá povaha SOD; 3) informovat rodiče o povinnosti 
mlčenlivosti jednotlivých účastníků SOD; 4) získat souhlas pro základní nakládání s osobními údaji, který 

je potřebný k realizaci projektu a organizaci SOD; zprostit jednotlivé účastníky vůči sobě mlčenlivosti. 
Návrh Dohody se snaží používat stručné a srozumitelné formulace tak, aby se nejednalo o odstrašující 
právní text, ale spíše přehledný dokument, který má rovněž působit na zákonné zástupce motivačně 
tím, že zdůrazňuje, že právě zákonní zástupci (obvykle rodiče) jsou nejdůležitějšími subjekty SOD, 
kteří celý proces SOD utvářejí, a nikoliv pasivními objekty, jak tomu může být u jiných alternativních 
modelů podobných sezení, která nejsou uplatňována dle principu plné dobrovolnosti a horizontality, 
ale na základě realizace určitých vrchnostensky stanovených a právními předpisy předpokládaných 
postupů(na příklad případové konference OSPOD). 

Kdo a kdy uzavírá Dohodu o spolupráci při realizaci Setkání okolo dítěte?

Dohoda o spolupráci může být uzavřena před konáním prvního SOD nebo i přímo na tomto SOD, 
nicméně je více než vhodné, aby zákonní zástupci, kteří tuto dohodu uzavírají, byli s jejím obsahem 
již předem obeznámeni. Zaslání návrhu dohody zákonným zástupcům by měl zajistit koordinátor při 
přípravě SOD. Dohoda je uzavírána mezi organizátorem SOD (spolkem Naše rovnováha, z. s., coby 
poskytovatelem služby), zákonnými zástupci, kteří jsou součástí SOD (mají záměr se setkání účastnit) 
a dítětem samotným při podepisování Dohody zastoupeným příslušným zákonným zástupcem. 

Jelikož není možné, aby ze strany organizátora, spolku Naše rovnováha, z. s., uzavřel Dohodu o spolupráci 
vždy statutární orgán spolku, jsou na základě dokumentu v Příloze č. 4 Právní části Metodiky 
k podepisování těchto dokumentů v zastoupení spolku pověřeni koordinátoři nebo facilitátoři. 

Co v případě nesouhlasu jednoho z rodičů ?

S odkazem na ustanovení § 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku zastáváme názor, 
že SOD může proběhnout, vyjádři-li s tímto souhlas alespoň jeden z rodičů, tedy alespoň jeden z rodičů 
podepíše Dohodu o spolupráci. Dle citovaného ustanovení: „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám 
vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“ Taktéž pokud jde 
o projevení vůle v zastoupení dítěte, které objektivně není právně způsobilé udělit souhlas s uzavřením 
Dohody o spolupráci nebo zprostit jednotlivé odborníky mlčenlivosti, postačí, pokud je při příslušném 
úkonu zastoupí jeden z rodičů, a to na základě ustanovení § 892 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, které 
uvádí: „(1) Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně 
způsobilé. (2) Rodiče zastupují dítě společně, jednat však může každý z nich; ustanovení § 876 odst. 3 platí 
obdobně.“

Jinak je tomu ovšem v případě, že jeden z rodičů s konáním SOD nesouhlasí, přičemž tento nesouhlas je 
organizátorovi SOD znám, případně dle okolností případu jej lze očekávat. V takovém případě by nebyla 
dána dobrá víra organizátora SOD v souhlas obou rodičů a SOD by se tak konat nemohlo. 

V praxi nastávají i situace, kdy zákonnými zástupci nejsou rodiče nebo jejich zákonné zastoupení je 
v soudem stanoveném rozsahu omezeno, přičemž zákonné zastoupení vykonává v těchto situacích 

3.3. Právní aspekty

Mgr. Tomasz Pustówka
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opatrovník jmenovaný soudem. Za těchto okolností lze souhlas rodičů s uzavřením Dohody o spolupráci 
nahradit souhlasem opatrovníka, a to i takovým způsobem, že se rodič nemusí SOD účastnit vůbec a při 
zohlednění okolností případu nemusí být na tato setkání ani zván. Tyto situace se mohou v praxi objevovat 
například v situacích, kdy je dítě umístěno v dětském domově či v náhradní péči, nicméně náhradní péče 
ne vždy znamená, že rodiče jsou v zákonném zastoupení dítěte či rodičovské zodpovědnosti omezení. 
Jednotlivé situace je tak nezbytné vždy individuálně vyhodnocovat. 

Mlčenlivost jednotlivých profesí, zproštění mlčenlivosti

Jedním ze základních pilířů budování důvěry mezi účastníky SOD, zejména ve vztahu k rodičům, ale 
i jednotlivým odborníkům, je důkladné právní i faktické ošetření mlčenlivosti ohledně informací, které 
v průběhu SOD zazní. Zachování mlčenlivosti je nezbytné nejen z důvodu toho, že v případě jejího 
porušení hrozí v systému současné ochrany osobních údajů a citlivých informací vysoké sankce, ale také 
proto, že jakýkoliv nekontrolovaný únik informací může výrazně ohrozit reputaci SOD či jednotlivých 
odborníků, kteří se tohoto projektu účastní, a fatálním způsobem narušit důvěru rodičů v SOD. 

Pro vhodné uchopení této problematiky je zapotřebí si uvědomit, že otázka mlčenlivosti SOD je komplexní 
mezioborovou záležitostí, a to z toho důvodu, že každý odborník, který se SOD účastní, má mlčenlivost 
upravenou jiným způsobem. Pokud jde o zdravotnické pracovníky, psychology, pedagogické pracovníky 
a sociální pracovníky, mají všechny tyto osoby již ze zákona povinnost mlčenlivosti, která je omezuje 
ve volném nakládání s informacemi o svých klientech. 

Pokud jde o zdravotnické pracovníky, obsahuje komplexní úpravu mlčenlivosti ustanovení § 51 zákona 
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Pokud jde o pedagogické pracovníky, upravuje povinnost 
mlčenlivosti ustanovení § 22b písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. V případě sociálních 
pracovníků se jedná o ustanovení § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Konkrétní právní 
úpravu mlčenlivosti mohou mít také další odborníci, kteří se SOD účastní. Působnost uvedených právních 
předpisů trvá i v rámci SOD, neboť jednotliví účastníci jsou i v rámci SOD vázání pravidly, která upravují 
výkon jejich profesí. Z toho vyplývají v podstatě dva důsledky: 1) aby se mohl SOD konat a odborníci si 
poskytli informace o dítěti, musí být před tím své mlčenlivosti zproštěni (respektive musí být udělen 
souhlas zákonných zástupců k poskytnutí informací krytých povinností mlčenlivosti), 2) odborníci se 
zvláštní zákonnou úpravou mlčenlivosti mají i bez dalšího povinnost důvěrnosti ohledně informací, 
které se v průběhu SOD dozvěděly. 

Pokud jde o první z uvedených bodů, je pro účinné zproštění mlčenlivosti uzavřena Dohoda o spolupráci 
při realizaci Setkání okolo dítěte, v rámci které zákonní zástupci vyslovují výslovný souhlas s tím, že 
v rámci SOD si jednotliví odborníci vymění informace ohledně dítěte. Současně je Přílohou k Dohodě 
o spolupráci samostatné písemné prohlášení zákonných zástupců o zproštění konkrétních účastníků 
SOD mlčenlivosti, tedy jejich souhlasu s tím, aby si vyjmenované osoby „navzájem ústně poskytly veškeré 
informace o zdravotním stavu, psychologické, sociální a výchovné situaci dítěte.“

Ve vztahu k druhému uvedenému důsledku je zákonná povinnost mlčenlivosti jednotlivých profesí 
zdůrazněna v rámci samostatné listiny Prohlášení o mlčenlivosti v rámci Setkání okolo dítěte (Příloha 
č. 3 k právní části Metodiky), která je podepsána v úvodu SOD. Pro profese, které mají povinnost 
mlčenlivosti ze zákona, je toto prohlášení do jisté míry duplicitní, nicméně pro další osoby, jejichž 
postavení není zákonem podrobně upraveno (např. facilitátora, další přizvané členy rodiny dítěte apod. 
) vyplývá závazek zachovávat mlčenlivost přímo z tohoto prohlášení. Pro odborníky vázané zvláštním 
druhem profesní mlčenlivosti má tedy toto prohlášení deklaratorní povahu, nicméně u osob, které 
zvláštní profesní mlčenlivost nemají, vyplývá z této listiny povinnost mlčenlivost dodržovat. 

Zákonná omezení mlčenlivosti

Je zapotřebí zdůraznit, že povinnost mlčenlivosti není absolutní a může být omezena právními předpisy, 
které upravují výkon jednotlivých profesí nebo stanoví obecnou oznamovací povinnost. Zvláštní právní 
předpisy mohou ukládat jednotlivým profesím povinnost oznámit určitý typ informace příslušnému 
orgánu. Například zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, výslovně v ustanovení § 10 
odst. 4 uvádí: „(4) Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních 
služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se o takové skutečnosti dozví (...).“

Přičemž ustanovení § 6 dále přesně specifikuje předmět zájmu sociálně-právní ochrany děti, tedy situace 
dětí, které musí být příslušnému orgánu oznámeny, a to následujícím způsobem:

„Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

a) jejichž rodiče
1. zemřeli,
2. neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo
3. nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;

b) které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní 
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

c) které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, 
nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy 
závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly 
čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky podle zákona 
upravujícího přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;

d) které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných 
za výchovu dítěte;
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e) na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní 
vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;

f) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně 
umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních 
trvá déle než 6 měsíců;

g) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, 
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

h) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové 
ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob 
odpovědných za jejich výchovu; pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové 
intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje 
dětí.“

Pokud tedy v průběhu SOD vyplynou najevo informace, které podléhají výše uvedené speciální 
oznamovací povinnosti, jsou příslušné osoby povinny tyto skutečnosti oznámit. 

Taktéž nelze nezmínit obecnou oznamovací povinnost ohledně informací o spáchání trestného činu 
vyplývající z ustanovení § 368 zákona č. 40/2009 trestního zákoníku, která dopadá již nezávisle 
na vykonávané profesi na každého. Tato oznamovací povinnost se týká trestných činů výslovně uvedených 
v citovaném ustanovení zákona (nikoliv tedy všech trestných činů), přičemž v praxi by v průběhu SOD 
mohlo dojít na příklad ke zjištění informací nasvědčujících o spáchání trestných činů, jako jsou: těžké 
ublížení na zdraví dle § 145 trestního zákoníku, zbavení osobní svobody dle § 170 trestního zákoníku, 
zneužití dítěte k výrobě pornografie dle § 193 trestního zákoníku či týrání svěřené osoby dle ustanovení 
§ 198 trestního zákoníku. 

Výše uvedené lze shrnout tak, že povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně průběhu SOD není absolutní, 
když jednotliví odborníci, kteří se SOD účastní, mají nepochybně v první řadě povinnost jednat v souladu 
s právními předpisy, které regulují výkon jejich profesí. Taktéž všichni zúčastnění jsou povinni plnit 
povinnosti, které jim ukládá zákon. Těchto povinností se nelze žádným způsobem zprostit. Z uvedeného 
důvodu bylo do návrhu Dohody o spolupráci zakotveno upozornění na možné zákonné omezení 
povinnosti mlčenlivosti. 

Zápis o průběhu SOD

Pravidelně se objevuje požadavek na pořízení zápisu ze SOD, kdy je tento požadavek předkládán 
ze strany jednotlivých odborníků, ale taktéž rodičů, někdy se záměrem použít tento zápis pro účely jiného 
vedeného řízení (například řízení vedeného orgánem OSPOD nebo současně vedeného soudního řízení 
ohledně péče o nezletilé a podobně). Pokud jde o pořizování zápisu ve smyslu podrobného protokolu 

o průběhu SOD, považuji takovýto výstup za nevhodný, který by mohl narušit cíle SOD. Primárním 
cílem SOD je v rámci řízené spontánní diskuze dosáhnout synergického efektu jednotlivých odborníků 
(brainstormingu), v rámci kterého se mohou objevit nové, inovativní nápady, jak situaci dítěte řešit. 
Svázání SOD podrobnou protokolací by mohlo tento výsledek utlumit. Navíc takovýto protokol by se 
jednoduše mohl stát nástrojem manipulace některého z rodičů, který by se mohl SOD účastnit výhradně 
se záměrem získat protokol s určitým konkrétním obsahem, aby jej následně (zne)užil pro jiné účely, 
například souběžně vedený soudní spor. 

Pořízení podrobného zápisu o průběhu SOD tedy nepovažuji za vhodné. 

Nicméně mezi účastníky SOD se někdy objevuje požadavek na hmatatelný písemný výstup. Doporučuji, 
aby tímto výstupem byl akční plán, jehož podstatou je sepsání konkrétních závěrů vyplývajících 
z diskuze, zejména v podobě úkolů pro jednotlivé účastníky, uvedení osoby odpovědné za realizaci úkolu 
a termínu pro jeho splnění. Takovýto akční plán může být se souhlasem zákonných zástupců písemně 
sepsán a poskytnut účastníkům například prostřednictvím e-mailu. 

Současně nepochybně nelze bránit jednotlivým účastníkům SOD v tom, aby ve vlastním rozsahu zpracovali 
určitou zprávu o průběhu a závěrech SOD. Orgán OSPOD tak může učinit v rámci svých zákonných 
postupů například tím, že vyhotoví v mezích svých pravomocí zprávu do spisu v rámci vedeného řízení. 
Příslušní odborníci, kteří podobnou zprávu vyhotoví, jsou však povinni s touto zprávou nakládat tak, 
aby nedošlo k porušení povinnosti mlčenlivosti. 

SOD z pohledu ochrany osobních údajů

Zásadní oblastí v právním uchopení SOD je nepochybně ochrana osobních údajů. Při nastavení systému 
organizace a vedení SOD je zapotřebí vycházet z právní úpravy NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob, ze dne 27. dubna 2016, v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů – populárně označované jako GDPR). 

Za účelem respektování principů uvedeného Nařízení je administrativa SOD nastavena tak, aby 
minimalizovala objem osobních údajů, které zpracovává. V rámci Dohody o spolupráci jsou tak uváděny 
pouze základní identifikační údaje účastníků (jméno a příjmení, datum narození). Současně před 
organizací jednotlivých SOD koordinátor získává kontaktní údaje k jednotlivým účastníkům SOD, aby 
tato sezení bylo možné organizovat. 

Nicméně v rámci SOD dochází k nakládání i s citlivými osobními údaji, a to tím způsobem, že v průběhu 
volné diskuze mohou být tyto údaje uvedeny, případně se pak mohou promítnout i do akčního plánu, 
který je výstupem SOD. S ohledem na skutečnost, že definice zpracování osobních údajů dle ustanovení 
článku 4 odst. 2 Nařízení je pojata velmi široce, je potřeba výše popsaný způsob nakládání s osobními 
údaji z opatrnosti vykládat jako zpracování ve smyslu Nařízení. 
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Dle koncepce Nařízení je zpracování zákonné, pouze pokud k tomu existuje jeden z právních titulů 
uvedených v Nařízení, přičemž v případě SOD se bude jednat o oprávnění na základě ustanovení článku 
6 odst. 1 Nařízení: „a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více 
konkrétních účelů; b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 
nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.“

Pokud jde o souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů, který bude v praxi udělován zákonnými 
zástupci dítěte, je tento souhlas inkorporován do přílohy Smlouvy o spolupráci, kde je výslovně 
uvedeno, že „zákonní zástupci udělují spolku Naše rovnováha, z. s. souhlas se zpracováním svých osobních 
údajů i osobních údajů dítěte, včetně osobních údajů ohledně zdravotního stavu, psychologické, sociální 
a výchovné situaci dítěte, a to pro účely organizace SOD a případného sepsání písemného akčního plánu 
pro dítě. Současně zákonní zástupci vyjadřují souhlas s poskytnutím akčního plánu všem zúčastněným 
na SOD. Souhlas je udělen na dobu trvání SOD.“

Tento souhlas musí mít náležitosti specifikované v čl. 4 odst. 11, dle kterého se musí jednat o „(…) 
svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či 
jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.“

Souhlas je tedy udělován v samostatné listině, která je oddělitelná od Dohody o spolupráci. 

Současně má organizátor k dispozici i druhý právní titul ke zpracování osobních údajů, a to dle výše 
citovaného ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro 
splnění smlouvy, kterou je Dohoda o spolupráci, jejíž stranou je subjekt údajů. Zastávám názor, že již 
samotná existence této smlouvy z povahy věci je dostatečným právním titulem pro zpracování osobních 
údajů nezbytných k organizaci SOD (jména a identifikační údaje účastníků, kontaktní údaje, základní 
informace ohledně účastníků SOD). 

Nicméně s ohledem na skutečnost, že v rámci SOD mohou být sdělovány i citlivé osobní údaje o dítěti 
(například o zdravotním stavu), přičemž tyto údaje se mohu odrazit i ve výstupu z SOD, tedy akčním 
plánu, doporučuji získat od zákonných zástupců výslovný souhlas se zpracováním těchto údajů 
způsobem, který jsem výše popsal. 

V průběhu organizace SOD dochází také ke zpracovávání údajů osob, které nejsou přímo stranou SOD, 
tedy odborníků nebo dalších přizvaných osob. Také od těchto osob je vhodné získat souhlas o zpracování 
osobních údajů v rámci prohlášení o mlčenlivosti (Příloha č. 3 právní části Metodiky), který tito odborníci 
podepisují, do tohoto prohlášení byl tedy tento souhlas inkorporován. 

V neposlední řadě je povinností zpracovatele informovat subjekty údajů o tom, jakým způsobem jsou 
zpracovávány jejich osobní údaje. Za tímto účelem byly vyhotoveny Zásady zpracování osobních údajů, 
které jsou zveřejněny na internetových stránkách zpracovatele, současně v rámci Dohody o spolupráci 
strany této dohody potvrzují, že měly možnost se s těmito zásadami seznámit. 

Rekapitulace Průběhu SOD z pohledu formálních náležitostí

Pro rekapitulaci základních formálních povinností, které je zapotřebí splnit, aby SOD proběhlo v souladu 
s právními předpisy, uvádím následující shrnutí. 

1. V první řadě je nezbytné uzavřít Dohodu o spolupráci. Tuto Dohodu uzavírá pověřený zástupce 
spolku Naše rovnováha, z. s., a to s minimálně jedním zákonným zástupcem dítěte. Tato Dohoda 
o spolupráci může být uzavřena před nebo na prvním SOD. 

2. Současně je nezbytné, aby zákonný zástupce svým podpisem na Příloze k Dohodě o spolupráci 
zprostil jednotlivé odborníky, kteří se SOD účastní, mlčenlivosti. Podpisem na tomto dokumentu je 
současně udělen souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte pro účely SOD. Dohoda o spolupráci 
i Příloha k této Dohodě nemusí být samostatně podepisována na každém jednotlivém SOD, nicméně 
koordinátor a facilitátor by měli zajistit, aby v případě, že na SOD přibude nová osoba, byla tato 
osoba samostatným prohlášením zproštěna mlčenlivosti. 

3. Pokud jde o dokument Prohlášení o mlčenlivosti dle Přílohy č. 3 právní části Metodiky, tento by měl 
být podepsán na každém jednotlivém SOD, přičemž slouží rovněž jako prezenční listina dokládající 
účast na SOD. 
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Přínosy mezioborové spolupráce jsou nenahradi-
telné. Rodiče vnímají pozornost a podporu většiny 
odborníků, jejichž služeb využívají, a ujasňují si, 
co se od nich vlastně čeká. Zároveň se posilují 
mnohé kompetence rodičů i rodiny jako takové 
(odpovědnost, odolnost, schopnost být užitečný 
pro dítě, schopnost spolupráce s odborníky i s 
dalšími členy rodiny). Jedním ze stěžejních účinků 
je samotné zkrácení léčby a služeb, a tím pádem také 
trápení dítěte a rodičů. S ohledem na celoživotní 
cestu a zrání dítěte se tak urychluje jeho posun 
a zlepšuje adaptace. Odborníci často oceňují 
změnu, kdy se z „osamělých bojovníků” stávají 

PŘÍNOS PRO RODIČE A DÍTĚ PŘÍNOS PRO ODBORNÍKY PŘÍNOS PRO KRAJ

 ª jednotnost 
a srozumitelnost světa  ª zažití celistvosti 

 ª hlavně kratší léčba / 
užívání služby, tzn. méně 
utrpení

 ª posílení schopnosti hledat 
kompromisy, týmovost, 
synergie

 ª zažití skupinových faktorů 
(pospolitost, ocenění, 
identita, stejný cíl, 
společný úspěch, vztahy)

 

„týmovými hráči”. Často zaznívá, že nyní ví, na co 
se přesně zaměřit a co nechat na jiných. Rozložení 
odpovědnosti je zde jedním z hlavních faktorů, 
který udržuje psychické zdraví pomáhajících 
pracovníků stejně jako pedagogů. Zmíním rovněž 
přínosy v širším měřítku, kdy díky jednotlivým 
Setkáním dochází k propojování služeb napříč 
resorty. Každá další rodina, která se dostává 
do péče odborníků pracujících mezioborově, má 
tak potřebné služby „blíže”. Efektivita vynaložené 
lidské práce a finančních zdrojů se tak v rámci 
měst a kraje stupňuje. 

3.4. Po Setkání – přínosy mezioborové 
spolupráce 

PŘÍNOS PRO RODIČE A DÍTĚ PŘÍNOS PRO ODBORNÍKY PŘÍNOS PRO KRAJ

 ª jasnější očekávání 
od jednotlivých odborníků

 ª ochrana před 
syndromem vyhoření

 ª budování sítě vedoucí 
k plnému využití 
dostupnosti služeb

 ª jasnější očekávání 
od sebe

 ª od omnipotence 
ke specifikům oboru

 ª podpora kolegů (tzn. 
„nezatěžování“ jinou 
zakázkou)

 ª posílení rozhodovacích 
schopností 
a zodpovědnosti

 ª obohacení jinými 
odbornostmi

 ª kvalita života, komunity, 
obce

 ª posílení rodinné resilience  ª vnímaná podpora 
a ocenění

 ª zažití skupinových 
faktorů (pospolitost, 
ocenění, identita, stejný 
cíl, společný úspěch, 
vztahy…)

 ª reálný pohled na sebe 
sama (pracovníkova role 
v životě rodiny klienta)

„Pozice facilitátora v Setkání okolo dítěte mě 
obohacuje různorodostí případů a seznámením 
s mnoha odborníky a dalšími účastníky. Nejdříve 
se schází na týmu se zájmem o řešení případu 
„svého“ dítěte jednotlivě a po setkání týmu 
jsou propojení. Úžasná je navázaná spolupráce 
neziskových organizací, které by nenapadlo v terénu 
spolupracovat.“ 

Mgr. Libuše Pecková Svitáková, facilitátorka SOD 
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„Pozice koordinátora SOD mě baví a jsem ráda, že mohu být u zrodu týmu, který se sejde a společně se snaží zlepšit stav dítěte a jeho rodiny. Jsem ráda, když slyším motivované rodiče dítěte a odborníky, se kterými se domlouvám. Snažíme se najít co nejvíce vyhovující termín. Velkou odměnou je mi pak zpětná vazba od klientů, kteří mi napíší, že byli moc spokojeni.“ 
Mgr. Miroslava Francová, koordinátorka SOD
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- Setkání okolo dítěte pohledem rané péče – kazuistika -4 DOBRÁ PRAXE

Rodiny vychovávající dítě s postižením v raném věku – od narození do sedmi let, mohou využívat 
terénní sociální službu – ranou péči. Předpokladem je aktivní zájem rodičů (pečujících osob) pracovat 
na zvládnutí vlastní náročné situace. Základní formou služby je provázení pracovníkem – poradcem rané 
péče, s nímž si rodiče vyjednávají oblasti podpory, zpravidla ve dvou kategoriích: ve vedení a posunu 
psychomotorického vývoje dítěte (maximální rozvoj dítěte v oblastech jeho obtíží a dále podpora rozvoje 
kompenzačních mechanismů) a ve zvládacích strategiích pro členy rodiny ve smyslu růstu rodičovských 
kompetencí.

Spolupráce s poradkyní rané péče má obvykle dlouhodobý charakter (pracovník provází rodinu až 7 
let) a prochází mnoha změnami, včetně změn priorit a potřeb rodičů ve vztahu k životní etapě rodiny. 
Zpočátku rodiče potřebují zpracovat narození dítěte s postižením – navázat s dítětem rodičovskou 
vazbu, přijmout je do rodiny a přijmout sami sebe v roli rodičů dítěte, které je odlišné od všeobecně 
společensky ukotvené „normy“.

Rodiče se v začátku zaměřují na intenzivní podporu vývoje dítěte, které obvykle nemá zcela uzavřenou 
diagnostiku, a tedy ani prognózu budoucího fungování.

Krizové situace se opakovaně objevují v rodině ve spojení s přirozenými fázemi, do nichž dítě (rodina) 
dorůstá, zejména se zařazením do vzdělávacího systému, kdy skutečnost odlišnosti procesu zajištění 
docházky do mateřské/základní/speciální školy a nutnost spolupráce se specialisty a podpůrnými 
organizacemi přináší rodičům nutnost znovu čelit skutečnosti odlišnosti jejich dítěte i vlastního 
fungování rodiny. Dochází opakovaně k nutnosti zpracovat danou situaci, která má charakter krize, se 
všemi známými mechanismy a doprovázejícím nárůstem emocí.

Ukazuje se, že zkušenost rodičů se spoluprací s pracovníkem rané péče (jiné kontinuální provázející 
služby), vybudovaný vztah bezpečí a důvěry, znalost historie rodinné situace (rodiče nemusí znovu 
opakovat „svůj příběh“ a obhajovat vlastní postoje) umožňuje v krizových momentech včlenit 
do intervence další odborníky/služby dle aktuálních témat rodiny. Napomáhá tomu i široký rámec 
služby rané péče, která sama o sobě prolíná tři pilíře žádané podpory: oblast speciálně-pedagogickou, 
zdravotně-psychoterapeutickou a sociální.

Níže uvedenou kazuistiku nahlížíme ze dvou pozic: z pozice poradce rané péče, pracovníka Společnosti 
pro ranou péči, pobočky Olomouc, který dlouhodobě rodinu provází a vystupuje tzv. „zevnitř případu“, 
a dále z „vnější metapozice“ organizátora a facilitátora časově vymezeného setkání s multidisciplinárními 
prvky. V závěru dokumentu se dvojroli dále krátce věnujeme.

4.1.1. Zařazení dítěte do vzdělávacího systému – předškolního zařízení

Dívka 4 roky, těžké postižení zraku: visus pravého oka v pásmu těžké slabozrakosti, levé oko zachovaný 
světlocit s projekcí. Opoždění psychomotorického vývoje s nejasným původem – částečně souvisí se 
zrakovou vadou, částečně uvažujeme o deprivaci v důsledku málo podnětného prostředí.

Rodina žije v domácnosti o 4 členech: otec zaměstnán s podporou obecního úřadu (veřejně prospěšné 
a výpomocné práce dle potřeby a sezóny), matka v domácnosti – aktuálně na rodičovské dovolené 
s mladším sourozencem v rodině (chlapec, 3 roky, zdravý). Rodina obývá dvoupokojový byt v bytovém 
domě, který je majetkem obce a má status podporovaného bydlení pro rodiny v obtížné situaci 
(minimalizace nákladů na bydlení). Obec do 3000 obyvatel, dostupnost služeb cca 25 km, 40 km 
komplexní služby (krajské město).

Doplňující informace podstatné vzhledem k tématu kazuistiky:

 » Otec po úraze nefunkční levé oko – tupozrakost, monokularita (osobní zkušenost s praktickým 
fungováním se zrakovým omezením)

 » Matka romské národnosti – obě děti fenotypově po matce (předsudky v obci, předjímání 
stereotypně vnímaných charakteristik spojovaných s romskou komunitou)

 » Rodina využívá službu rané péče od 6 měsíců věku dítěte, poskytovány pravidelné konzultace 
v domácím prostředí rodiny (interval 1 × 6 týdnů/2 hodiny) zaměřené na zácvik rodičů v podpoře 
a vedení dítěte (stimulace zraku, zrakový trénink, úprava prostředí, rozvoj kompenzačních 
mechanismů) a na podporu rodiny (informační a praktická podpora při vyřízení sociálních dávek, 
nadačních příspěvků na optické pomůcky, zapůjčení pomůcek, práce se systémem – sourozenec 
v rodině, odlišné výchovné představy a postupy rodičů vzhledem ke zrakové vadě dítěte...).

 » Dítě dlouhodobě v péči PLDD, dispenzarizováno u očního lékaře, dětského neurologa. Opakovaně 
doporučováno zahájit spolupráci s SPC (Speciálně pedagogické centrum – dále jen SPC) pro děti se 
zrakovou vadou, logopedem a psychologem – rodiče do věku 4 let dívky nevnímali jako přínosné 
a prioritní, nekontaktovali.

4.1.  Setkání okolo dítěte pohledem rané 
péče – kazuistika

Bc. Petra Hálková,
Společnost pro ranou péči SPRP, pobočka Olomouc
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Výběr účastníků a vstupní situace setkání:

Poradce rané péče společně s rodiči domlouvá (identifikuje a následně doporučuje) konkrétní účastníky 
sezení. Rodiče si přejí zejména přítomnost očního lékaře dítěte, je pro ně důležitým zdrojem podpory, 
mají důvěru v to, že „stojí na jejich straně“. Rodiče staví účast odborníků na osobních sympatiích, méně 
na rolích ve vztahu k tématu sezení, zprvu např. odmítají přítomnost starosty (zástupce zřizovatele MŠ), 
přestože ředitelka MŠ při prvotním odmítnutí argumentovala přístupem starosty (nesouhlas s případným 
snížením počtu dětí ve třídě, přednost při umístění mají zaměstnaní rodiče, obec neufinancuje úpravy 
prostoru atd.).

Telefonicky osloveni poradkyní rané péče, níže uvedení, přislibují účast, souhlasí s terénním setkáním 
v prostorách MŠ, oční lékař a psycholog nabízí písemné vyjádření. Zpracována pozvánka, rozeslána 
emailem všem předpokládaným účastníkům (účastníci, časový rámec, téma, „pracovní stanovený cíl“)

OSLOVENÉ STRANY ZÚČASTNĚNÉ STRANY / FORMA

Zřizovatel MŠ (obec) – starosta Zřizovatel MŠ (obec) – starosta / osobně

Ředitelka MŠ Ředitelka MŠ / osobně

Učitelka MŠ – předpoklad přímého vedení Učitelka MŠ – předpoklad přímého vedení / 
osobně

Pracovník SPC – spec. pedagog Pracovník SPC – spec. pedagog / osobně

Psycholog SPC Písemné vyjádření

Pldd

oční lékař – dětský specialista Lékařská zpráva

Poradce rané péče – klíčový prac. rodiny Poradce rané péče – klíčový prac. rodiny / 
osobně

Rodiče (dítě) Rodiče (dítě) / osobně

Sezení dojednáno v prostorách MŠ – jídelna (uspořádání sezení kolem stolu) v dopoledních hodinách. 
Časový rámec byl stanoven na 90 minut – role facilitátora vyplynula z role „svolavatele“ sezení – tedy 
poradce rané péče (v úvodu sezení potvrzeno a odsouhlaseno přítomnými).

Předem bylo nabídnuto v návaznosti na sezení (v případě dohody na přijetí dítěte) realizovat konzultaci 
pracovníka SPC a poradce rané péče pro učitelku a ředitelku MŠ zaměřenou na praktické kroky, postup 
a opatření pro úspěšnou realizaci nástupu dítěte (max. rozsah 90 minut).

Průběh sezení:

Zakázka: Umístění dítěte do Mš v obci

Rámec:

Rodiče zastávají názor, že obecně péče o děti je v plném rozsahu a zcela dostatečně zajištěna zabezpeče-
ním stravy, ošacení, bydlení a rodičovským vztahem projevovaným v rámci běžného dne spolubydlením, 
prostou přítomností, sdíleným prostorem a aktivitami všedního dne. Rodiče deklarují postoj, že „všech-
ny děti vyrostou a vyvíjejí se samy od sebe“ bez nutnosti cílené podpory, společné hry, vedení dospělým 
apod. Vycházejí ze zkušenosti z vlastní primární rodiny, bez přítomnosti dítěte se závažným postižením 
v oblasti smyslů (při současné dobré úrovni mentální složky a potenciálu k učení).

Rodiče vnímají jako přínosnou možnost využít stimulační hračky a pomůcky pro dítě, které mají buď 
využití pro pasivní stimulaci, nebo pro aktivní trénink, který dítě provádí zcela přirozeně samostatně 
a neorganizovaně v rámci volné hry a činností dne.

Kolem třetího roku věku dítěte začínají být rodiče vystaveni dotazům specialistů (PLDD, oční lékař, 
dětský neurolog) i okolí na specifické dovednosti dítěte spojené již s nutností aktivního vedení dítěte 
dospělou osobou a významně ovlivněné zrakovou vadou dítěte (oblast grafomotoriky, zájmu o knihy, 
obrázky, rozpoznávání okolního světa zejména jiného než SD charakteru) a na pravidelnou docházku 
dítěte do předškolního zařízení.

Rodiče se po několikaměsíčním zvažování rozhodují zařadit dítě do MŠ v obci. Hlavním motivem je 
delegování práce s dítětem, podpůrné aktivity a vedení dítěte na jinou osobu/instituci s oficiálním 
pověřením k výkonu této činnosti, a to jak ve vztahu k podpoře samotného dítěte, tak jako odpověď 
na výše uvedené dotazy a naléhání odborníků.

Již v průběhu poskytování služby byli průběžně a opakovaně rodiče informováni pracovníkem služby 
rané péče o procesu a podmínkách zajištění docházky v případě dětí se závažným zrakovým postižením 
(nutnost vyjádření SPC, PLDD, integrace × speciální školství, participace odborníků a systémů, zajištění 
pomůcek – zejména televizní lupa, čtecí lupa, osvětlení…), nabídnuta praktická podpora při vyjednávání 
s příslušnými odborníky a institucemi, doporučen (společně písemně zpracován) postup, včetně 
jednotlivých kroků, jejich sledu, termínů a kompetencí osob dle rolí.

Rodiče se nicméně bez ohledu na doporučené kroky dostavují v běžném termínu s dítětem k zápisu 
do MŠ v místě bydliště, bez jakýchkoli specifických či podpůrných vyjádření, zde jsou ústně odmítnuti 
z důvodu „nezpůsobilosti dítěte“ a předpokladu budoucí naplněné kapacity MŠ – je jim doporučeno 
dostavit se opětovně v dalším roce, písemné vyjádření rodiče neobdrželi. Rodiče se obracejí se žádostí 
o pomoc na pracovníka služby rané péče, vzhledem k časové tísni a náročnosti dojezdu rodiny do institucí 
navrhuje pracovník služby rané péče společné sezení zúčastněných stran v místě bydliště rodiny s cílem 
identifikovat možná řešení a stanovit postup.
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Fáze charakteristická „obhajováním vlastního předchozího postupu a odmítavých 
vyjádření vzhledem ke klientské rodině/dítěti – potřeba změkčit vlastní odmítavá 

stanoviska a deklarovat ochotu k „dohodě“. 

VERBALIZOVANÁ TÉMATA SPOJENÁ S DOCHÁZKOU DÍTĚTE DO Mš

Zřizovatel Mš (obec) – starosta: 
• obavy z reakce rodičů ostatních dětí (nechce snižovat počet dětí ve třídě, očekává 

nesouhlasné reakce z důvodu hendikepu dítěte, etnicity rodiny a obecné známosti 
podpory obce – VPP, bydlení atd.)

• obavy z přetížení zaměstnanců MŠ (ředitelky, učitelky) a jejich možného odchodu
• obavy z finanční zátěže obce spojené s úpravami prostředí (bezbariérovost atd.)

Ředitelka Mš:
• obavy z neznámé situace – zejména z administrativní zátěže (neznalost postupu integrace, 

žádostí o dotace – kdy, kam, jak...)

• obavy ze zátěže zaměstnankyně (učitelky) na úkor běžné náplně práce (přesčasy × 
finance × odchod)

• obavy z reakce a tlaku ostatních rodičů (nesouhlas s přítomností dítěte s postižením)

• obavy z nedostatku vlastích kompetencí – odborného vedení dítěte a kontroly SPC

Učitelka Mš – předpoklad přímého vedení:
• obavy ze zvládnutí dítěte (výchovné vedení)

• obavy z odborného vedení dítěte a kontroly výsledků (SPC) 

• obavy ze spolupráce a komunikace s rodiči dítěte

Pracovník SPC – spec. pedagog:
• neverbalizovány žádné konkrétní obavy

• upřesnění možností podpory z vlastní role – vyjádření hranic

Písemné vyjádření

Lékařská zpráva

Poradce rané péče – klíčový pracovník:
• pravidelná docházka dítěte ve vztahu k podpůrným opatřením (zaměstnanec – 

financovaný asistent × výchovný model v rodině)

• komunikace rodičů s třetími stranami (schopnost vyjádřit svá přání, komunikační 
kompetence – vyjednávací schopnosti)

1. Představení „tématu“ setkání – prvotní „zakázky rodiny“, seznámení s pravidly a rámcem setkání, 
dojednání role facilitátora, „pracovní předběžný cíl“

„Proč jsme se sešli“ – facilitátor

2. Představení přítomných, včetně intervenčního obsahu ve vztahu k dítěti/rodině (spolupráce, 
délka, obsah atd.).

„Kdo jsme a co děláme s rodinou/dítětem.“ 

Fáze charakteristická sebeprezentací a vymezením vlastní důležitosti v rámci 
přítomných – převažuje role „zaměstnaného specialisty“.  

⇒ Všichni přítomní, za nepřítomné facilitátor seznámí ostatní s jejich písemným vyjádřením

3. Prostor pro rodiče k vyjádření – představení dítěte tak, jak ho rodiče vnímají, vyjádření přání, 
představ a „zakázky na sezení“, reflexe průběhu aktivit. 

„Naše A. je…, má obtíže v/s…, zvládá … Chceme, aby …, protože … a už jsme zkusili … a ne/dopadlo to 
... Teď tu sedíme s Vámi, protože ...“

Rodiče ventilují negativní emoce, prezentují setkání jako svůj nárok na „opravu“ pochybení 
přítomných a na uznání vlastních oprávněných požadavků – vnímají jako nespravedlivé odmítnutí 
dítěte, uvádějí jako důvod etnicitu, sociální situaci, odmítají jako důvod zrakovou vadu dítěte. 
Vyjádření rodičů je hodně emotivní, objevují se pocity křivdy, nedůvěry, místy až nepřátelství.

Fáze charakteristická růstem napětí, vracení do vstupní situace (nepodařené první 
jednání na shodné téma), limitující jsou i komunikační dovednosti rodičů (slovní agrese, 

obvinění přítomných z pochybení a vyjádření nespravedlnosti v jejich jednání.

⇒ Rodiče 

4. Vyjádření přítomných k popsanému procesu rodiči – na žádost přítomných

Popis rodičů vyvolal emočně intenzivní reakce, potřebu prezentovat vlastní pohled, „pravdu 
o příběhu“ a připojit „vysvětlení“ – verbalizovat obavy spojené s vlastní rolí. Dochází ke snížení 
napětí, přítomní hodnotí jako přínosnou možnost „předložit vlastní obraz reality“.
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Fáze charakteristická komunikací mezi členy skupiny – bohaté interakce, konkrétní 
výstupy, převzetí aktivity v rámci „vlastní odbornosti“, mizí obranné postoje.

⇒ Všichni

8. Shrnutí, opakování plánu, prostor pro reflexi přítomných („Pokud nezaznělo něco, co 
považujete za důležité, teď je vhodná příležitost.“), rozloučení, poděkování.

Přítomní oceňují možnost se setkat, sezení hodnotí jako velmi přínosné.

⇒ Facilitátor

Výstupy sezení a další vývoj případu

Bylo dohodnuto zařazení dítěte do MŠ v obci (původní zakázka rodičů).

Zřizovatel (starosta obce)
• nabídl uvolnění částky 5000 Kč z rozpočtu na úpravy pro zlepšení prostorové orientace dítěte 

v MŠ (výmalby a označení rohů, schodiště atd. ve vyhovujícím kontrastu)
• podpoří ředitelku a učitelku v jednání s dalšími rodiči (zúčastní se schůzky v MŠ při zahájení roku, 

objasní situaci občanům obce

Ředitelka MŠ
• zapíše dítě v rámci doplňkového zápisu k docházce
• požádá krajský úřad o povolení zřízení pozice asistenta pedagoga
• podá žádost o dotaci na asistenta pedagoga
• využije konzultaci SPC a rané péče v prostorách MŠ před nástupem dítěte k vyjasnění opatření 

pro jeho podporu
• ve spolupráci s SPC podpoří učitelku ve zpracování individuálního vzdělávacího plánu
• uspořádá v prvním týdnu v září ve spolupráci s učitelkou a SPC „odpoledne pro děti a rodiče“ – 

workshop a aktivity pro děti a rodiče s okluzí, simulačními brýlemi (zrakové vady)

Učitelka
• využije konzultaci SPC – objedná a vyrobí pomůcky doporučené pracovníky SPC a rané péče
• zapůjčí si a prostuduje literaturu (SPC, raná péče)
• v červnu před nástupem dítěte nabídne rodičům 3 dopoledne „na zkoušku“

SPC – speciální pedagog
• realizuje dvě konzultace pro ředitelku a učitelku v prostorách MŠ – včetně praktické pomoci při 

zajištění dotací a oslovení krajského úřadu

VERBALIZOVANÁ TÉMATA SPOJENÁ S DOCHÁZKOU DÍTĚTE DO Mš

Rodiče (dítě):
• obavy předat dítě jiné osobě/instituci – obavy o dítě, úrazy atd.

• obavy z nepřijetí dítěte ostatními dětmi, posměchu, ubližování (i ze strany ostatních rodičů) 
z důvodu etnicity a hendikepu

• obavy ze zátěže na dítě (nezvládání zážitku neúspěchu)

• obavy ze zátěže na ně – rodiče (co to pro nás bude znamenat)

• předjímání neúspěchu – dítě nebude chtít do MŠ chodit

Všichni

5. Specifikace a formulování cíle (od zakázky rodičů „Chceme, aby dítě nastoupilo do MŠ v obci“ 
k „Najít vhodný způsob řešení vzdělávání – MŠ pro dítě vzhledem k jeho specifickým potřebám 
a rodinné situaci“) 

Fáze charakteristická přerámováním předchozích postojů a neúspěšných řešení 
v „nedorozumění“, šumu v komunikaci a absenci možnosti společné domluvy. 

Vyjednání cíle jako nový začátek, otevřenost ke komunikaci, domluvě a hledání řešení.

⇒ Všichni

6. Prostor pro všechny přítomné k přednesení vlastního postoje a praktické podobě vlastního 
podílu/účasti na navrhované vzdělávací podobě

Od spíše negativně pojímaného bodu 4. ke konstruktivním návrhům. Osvědčila se strategie, kdy 
jednotliví účastníci setkání sami ze své iniciativy a podle svého úsudku nabízejí účast v pro sebe 
přijatelné formě a rozsahu.

Fáze charakteristická snahou o dohodu, nalezení řešení, ochotou vkladu a osobní 
investice nad rámec profesní role, verbalizované pozitivní postoje mezi přítomnými. 
Brainstorming možných řešení a cest k jejich dosažení ve vztahu k profesním rolím 

přítomných. 

⇒ Všichni

7. Stanovení postupu vedoucího k dosažení cíle – konkrétní kroky a rozdělení úkolů, objevuje se 
pohyb v rámci skupiny – tvoření dvojic při domlouvání, přítomní se přisunují blíže k sobě, vzájemné 
aktivní kontaktování, zájem o roli a profesi kolegů, vyjadřování respektu, sounáležitosti – hledání 
spojujících prvků.
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4 dobrá praxe Setkání okolo dítěte
- Setkání okolo dítěte pohledem rané péče – kazuistika -

Dodatky:

I.

Sezení primárně nebylo organizované jako multidisciplinární – smyslem bylo dostat do přímé konfron-
tace všechny, kteří mohli ovlivnit proces umístění dítěte v MŠ. Stav před jednáním byl poznamenaný 
vyjádřením závislosti účastníků na odmítavém přístupu ostatních (ředitelka MŠ tvrdí, že neochota 
je na straně zřizovatele, zřizovatel sděluje, že ředitelka odmítá dítě přijmout, rodiče tvrdí, že vlivem 
etnicity jsou odmítáni a priori všemi – zřizovatelem, ředitelkou atd., pracovnice SPC vyjadřuje bezmoc 
– pokud nebudou rodiče aktivně kontaktovat SPC, není pomoc možná……). Ukázalo se, že při společ-
ném sezení žádná ze stran nepotvrzuje vlastní odmítavá stanoviska, naopak deklarují všichni ochotu 
k dohodě a obecně vstřícnost k hledání vyhovujícího řešení.

II.

Vliv profese/odborníků (status) na otevřenost k setkání v rámci skupiny a ochota k hledání 
řešení

Již ve fázi plánování, přípravy a následně v průběhu vlastního setkání se objevují u jednotlivých účastníků 
specifické postoje, přístupy k jednání a charakteristiky v chování, se kterými se následně setkáváme i v 
další praxi realizovaných setkání.

Odborníci z etablovaných profesí se silným, ukotveným sociálním statusem, jimiž jsou medicína a právo, 
jsou rovněž zpravidla nositeli moci spojené s „organizací“ – s charakteristikami tzv. „zařízení totální 
kontroly“ (nemocnice, psychiatrické léčebny, věznice, řeholní řády apod.). Přístup odborníků nese 
historicky ukotvené vztahování se k pacientům/klientům ryze paternalistické, z pozice moci, znalosti 
„správných – objektivních a plošně platných řešení“.

Naopak u pracovníků „mladších profesí“ nebo profesí méně spojených s mocí (sociální služby, školství…) 
převládá postoj partnerský, vztahování se má charakter spíše spolupracující a založený na společném 
hledání řešení s respektem k přání, potřebám a individualitě klienta.

Uvedené modely mají vliv na sebevnímání a vnímání hodnoty času, finančního ohodnocení a schopnost 
přijímat rovné postavení v rámci multidisciplinární skupiny/týmu. Součástí procesu implementace 
multidisciplinárních setkání do péče o pacienta/klienta je neoddělitelně práce na kultivaci partnerského 
přístupu v rámci skupiny účastníků i učení se vzájemnému respektu.

• nabídne konzultaci v prostorách SPC (ukázka doporučených pomůcek)
• zpracuje potřebná vyjádření k podpůrným a vyrovnávacím opatřením pro dítě

Psycholog SPC
• připraví rediagnostiku dítěte v červnu před nástupem, doplní podrobněji informace o sociální 

zralosti dítěte pro potřebu MŠ

Poradce rané péče
• realizuje konzultaci v MŠ pro pracovníky s ukázkou dosavadních způsobů práce s dítětem 

a využívaných technik, metod, pomůcek
• zpracuje do června zprávu o rané péči s doporučeními pro MŠ
• cíleně bude s rodiči pracovat na přípravě dítěte a rodičů na docházku do MŠ – nový individuální 

plán na období do června 

Rodiče
• aktivně budou pracovat na tom, aby dítě připravili pro nástup do MŠ
• společně s poradkyní zpracují kroky v individuálním plánu do června 
• dostaví se s dítětem do MŠ na docházku „na zkoušku“ – dítě připraví
• požádají očního lékaře o vyšetření před nástupem do MŠ pro upřesnění aktuálního stavu

Stav září

Dítě nastupuje do MŠ, všechny plánované aktivity byly realizovány, v průběhu došlo po dohodě k redukci 
počtu konzultací SPC a MŠ, zaměstnanci školky se již cítili kompetentní k vedení dítěte. Nově byla 
zapojena asistentka pedagoga, která se konzultací účastnila, získala podporu SPC pro metodické vedení 
dítěte a současně se předem seznámila s dítětem a jeho potřebami, navázala vztah s rodiči dítěte a získala 
si jejich důvěru (svěření dítěte).

Reflexe účastníků sezení

Všichni účastníci hodnotili sezení jako klíčové pro vývoj případu, i specialisté, kteří se neúčastnili osobně, 
se zajímali o jeho další průběh a vyjadřovali lítost nad tím, že nemohli zažít přímou účast. Všichni měli 
zájem stát se účastníky podobných sezení v odůvodněných případech. Oceňovali strukturu sezení, 
vedení facilitátora, reflektovali vlastní pocity bezpečí a respektu k vlastní osobě, profesní roli a svobodě 
vyjádření v rámci sezení.2

2 Pozn.: V listopadu daného roku přijíždí televize natočit úspěšné zařazení dítěte do MŠ (neznáme původ iniciativy), 
reportér vede rozhovor s ředitelkou MŠ, starostou obce i rodiči. Rodiče na dotaz „Kdo Vám pomohl zajistit pro dítě docház-
ku?“ odpovídají, že „nikdo, vše si museli zajistit a vyřídit sami“. Při následném rozhovoru rodičů s poradkyní rané péče (faci-
litátorky sezení) se ukazuje, že rodiče vnímají realizované sezení jako samozřejmou součást podpory rané péče, od počátku 
chápou „nárokově“ umístění dítěte v MŠ a stále v nich přetrvává přesvědčení, že se jednalo o proces „nápravy“ pochybení 
ze strany MŠ.
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4 dobrá praxe Setkání okolo dítěte
- Setkání okolo dítěte z pohledu speciálního pedagoga -

Setkání okolo dítěte (dále jen „Setkání“) považujeme za funkční nástroj, jak pomocí cíleného zaostření 
pozornosti na dítě s poruchou autistického spektra (PAS) nacházet nové a netradiční (inovativní) způsoby 
podpory a pomoci, a to především při řešení zátěžových a krizových situací ve školním prostředí.

Nepoužíváme pojem problémové chování ani nežádoucí chování. Je zapotřebí si uvědomit, že rizikové 
projevy chování u dítěte s PAS jsou obvykle odrazem emoční dekompenzace či autistické krize. Klíčové 
aspekty úspěšné prevence autistické krize: poznání, pochopení, přijetí, potřeby, pomoc, přístup, 
podmínky, podpůrná opatření. Optika různorodých pohledů – jedná se o zástupce rodiny, školy 
a odborníků – přináší ucelený přístup k řešení problému. Jedná se o tzv. multidisciplinární tým, setkání 
se koná vždy se souhlasem zákonného zástupce. 

Efektivita setkání je dosažena za těchto podmínek (vyzdvihujeme zejména): přesně vymezený čas a místo 
(zajišťuje koordinátor setkání), nastavení společných pravidel a cílů (zajišťuje odborný moderátor) 
a rovnocennost účastníků. Nezávislý moderátor (tzv. facilitátor) zahajuje, ukončuje a především 
povzbuzuje a usnadňuje průběh devadesátiminutové diskuze, čímž jednotlivým účastníkům umožňuje 
soustředit se na potřeby dítěte a souvislosti řešeného problému. 

Za základ každého setkání považujeme posilování vzájemného porozumění. Jedině tak může vzniknout 
platforma pro bezpečný (neposuzující) rámec – tj. společné sdílení názorů, myšlenek a podnětů 
v nejlepším zájmu dítěte. Chápejme, kauzální terapie u dětí s PAS neexistuje a stále platí, že propast mezi 
pochopením teorie a úspěšností praktického výchovného působení je velká. 

Přijetí dítěte může ovlivňovat nízké povědomí o problému nebo nedostatečné podmínky inkluzivního 
vzdělávání. Odborně i lidsky potřebujeme povzbuzovat a provázet všechny osoby kolem dítěte 
s poruchou autistického spektra. Pečující osoby dětí s poruchou autistického spektra často trpí 
chronickým vyčerpáním a kvalita jejich života je vážně narušena. Výchovná náročnost dopadá jak 
na rodiče a sourozence (rodinu), tak i na pedagogické pracovníky a spolužáky (školu). Hledaná podpora 
a pomoc je tedy mnohem širší. Ukazuje se, že míra prožívané zátěže (stresu) pečujících osob ovlivňuje 
skupinovou dynamiku setkání. Zaostření pozornosti na dítě se začne zákonitě vzdalovat, když se 
vynoří citlivá a osobní témata. V těchto situacích facilitátor navrací jednotlivé účastníky zpět k dítěti 
bez předsudků a kritiky. Účastníci si zažívají sami na sobě tolik potřebný pozitivní přístup. Co funguje 
u dítěte s PAS, to nás zajímá a u toho se pozastavujeme (upevňujeme osvědčené postupy). Metodu 

III.

Dvojrole pracovníka služby rané péče × facilitátora sezení

Příprava a organizace sezení byla v uvedeném případě realizována jako součást služby rané péče, reálné 
vedení bylo již vyjednáno a po vzájemném konsenzu uchopeno z pozice facilitátora. Výhodou bylo 
i zúspornění vstupu „poradce rané péče“ přímo v průběhu sezení a písemné předpřipravení většiny 
podkladů – vstupů, které byly následně přinášeny již „facilitátorem“.

Jasné vymezení toho, z jaké role účastník sezení v každém vstupu vystupuje, se ukázalo jako předpoklad 
minimalizace komunikačních obtíží a svěření kontroly jednotlivým přítomným nad transparentností 
procesu.

Přes úspěšnost udržení hranic rolí v konkrétním případě nelze doporučit tento postup jako obecně 
vhodný. Vyžaduje vysoké nároky na dovednosti nejen osoby „průvodce“, ale také na schopnosti členů 
sezení.

4.2. Setkání okolo dítěte z pohledu 
speciálního pedagoga 

Mgr. Magdaléna Holubová,
speciální pedagog pro PAS
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4 dobrá praxe Setkání okolo dítěte
- Setkání okolo dítěte z pohledu školského poradenského zařízení -

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Kpt. Vajdy 1a, Ostrava-Zábřeh (SPC) je školské poradenské zařízení, 
které zabezpečuje na území Moravskoslezského kraje standardní bezplatnou poradenskou službu při 
výchově a vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a vadami řeči (VŘ). U klientů 
s poruchou autistického spektra se jedná o jediné SPC svého druhu v kraji, na jednoho speciálního 
pedagoga připadá přibližně 200 klientů. 

V roce 2018 jsme podpořili u obou cílových skupin celkem 3678 klientů a provedli 19 191 odborných 
výkonů. Základní odborný tým v roce 2019 tvoří psychologové (4,5), speciální pedagogové (9 pro PAS, 
8,5 pro VŘ) a sociální pracovníci (3), kteří zabezpečují psychologickou, speciálně pedagogickou, sociální 
diagnostiku a další potřebnou intervenční a poradenskou podporu v rámci předškolního, základního 
a středního vzdělávání, a to v úzké spolupráci s rodinou (zákonnými zástupci), školami, školskými 
a dalšími zařízeními a odborníky. 

SPC Kpt. Vajdy navázalo v roce 2018 spolupráci s organizací Naše rovnováha, z. s., která je propagátorem 
mezioborové spolupráce a realizátorem metody Setkání okolo dítěte (tzv. multidisciplinární tým). 

Setkání okolo dítěte individuálně doplňujeme o poradensko-terapeutickou činnost, krizovou intervenci 
nebo metodickou podporu či jiné techniky a metody práce poradenského pracovníka. 

Za největší přínos setkání považujeme, když se nám podaří u rodičů změnit jejich zažitou polaritu 
ve vztazích, která je obvykle zatížena z dřívějších zkušeností (třídní schůzka, výchovná komise, případová 
konference, OSPOD). Rodiče často vypovídají o tom, že mají obavy před každým jednáním týkajícím se 
jejich dítěte. 

Proč multidisciplinární tým? 

Zrychluje proces vedoucí k pomoci dítěti (akcelerátor), podporuje vztahy (harmonizátor), vznikají 
společně nápady (inkubátor), ukazuje cestu (navigátor) a dává nám jistotu (stabilizátor), že jsme si 
všichni rovnocenní.

4.3. Setkání okolo dítěte z pohledu 
školského poradenského zařízení

Mgr. Dana Vilkusová (ředitelka), Mgr. Jarmila Rakusová (vedoucí SPC) 
Speciálně pedagogické centrum při ZŠ Kpt. Vajdy 

Někteří odborní pracovníci SPC dobrovolně začali ověřovat metodu Setkání okolo dítěte v praxi při řešení 
závažných krizových situací – nejčastěji v oblasti rizikových projevů chování u dítěte s PAS v kontextu 
školního prostředí. Pro prostředí školy jsou to tíživá témata – jak v rámci třídy přistupovat k dítěti 
v autistické krizi (specifické projevy chování, sebeubližování, stavy smutku, sebevražedné myšlení, 
impulzivní či nepředvídatelné reakce, slovní nebo fyzická agresivita). 

Hlavním metodickým nástrojem je Krizový plán pro prevenci vzniku problémových situací týkajících se 
žáků s PAS (Příloha č. 22, MŠMT). Pedagogičtí pracovníci si vyžadují praktická a konkrétní doporučení 
– to jsou jejich aktuální očekávání a požadavky od odborníků. V konkrétních případech se podařilo díky 
výstupům multidisciplinární spolupráce a navazující odborné péče dospět k významným výsledkům. 
Např. předejít hospitalizaci dítěte v psychiatrické léčebně nebo přestupu do jiné školy, úpravě léčby nebo 
nové nastavení podpůrných opatření a v neposlední řadě ke zklidnění dítěte, rodičů i pedagogických 
pracovníků. 

Odborní pracovníci SPC Setkání okolo dítěte doporučují zákonným zástupcům a svolávají, nebo 
od organizátora přijímají, pozvání účastnit se tohoto setkání. 

Touto cestou chceme veřejně poděkovat mimořádnému nasazení panu Mgr. Jakubu Majetnemu a jeho 
manželce Ing. Žanetě Majetne, hlavním aktérům organizace Naše rovnováha, z. s., za progresivní 
a novátorský přístup, inspirující a příkladné podněty, jak podpořit dítě s obtížemi. A dále všem 
spolupracujícím odborníkům, pedagogickým pracovníkům a především rodičům, kteří nám důvěřovali 
a souhlasili s realizací Setkání okolo dítěte. 

Mezioborová spolupráce u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami není pouhou výzvou pro 
vytváření inkluzivní společnosti ve 21. století, je nezbytnou součástí procesu zajišťování kvality školské 
poradenské služby.
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Setkání okolo dítěte
- Síťování služeb -5 PŘÍLOHY

Síťování služeb vnímáme jako nástroj zvýšení efektivity cílené práce s klientem – dítětem a jeho 
rodinou. Vychází z předpokladu, že pokud na sebe jednotlivé služby navazují a jsou vzájemně 
koordinovány, je možné potřeby dítěte a rodiny naplnit lépe, než když je spolupráce omezena resortním 
dělením kompetencí, zejména pokud jde o metodické řízení, financování a zacílení služeb. Propojování 
služeb se zároveň neobejde bez osoby koordinátora (v tomto projektu se jednalo o lokální a krajské 
síťařky a síťaře).

Síťování služeb je dynamický a nikdy nekončící proces směřující k naplnění potřeb dětí a rodin žijících 
v dané lokalitě. Aby bylo síťování co nejúčelnější a šité na míru lokalitě, je třeba nejprve zmapovat stávající 
síť – tedy místní aktéry a jejich potřeby směrem k fungování sítě a to, jakým způsobem spolupracují. 
Proto lokální síťaři (na úrovni obcí s rozšířenou působností – ORP) a krajští síťaři (na úrovni krajů) 
důkladně mapovali terén a na základě zjištění pracovali společně s aktéry na tématech, která se ukázala 
jako významná pro rozvoj sítě, místní spolupráce apod.  V souladu se základními principy transformace 
systému péče o ohrožené děti a rodiny vyplývající z Národní strategie ochrany práv dětí jsme vytvořili 
a definovali optimální síť služeb v našich ORP. Jedná se zejména o „návrat k dítěti“ – dítě v centru, sladění 
cílů práce s dítětem a rodinou, respekt k dítěti, zapojení dítěte a jeho rodiny do řešení situace a další. 
Optimální síť je tedy teoretickým schématem, jehož optikou je možné místní síť nahlédnout.

Projekt se zaměřuje na posílení meziresortní a multidisciplinární spolupráce v oblasti péče o ohrožené 
děti  a jejich rodiny. Cíli projektu jsou podpora orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) 
a dalších klíčových aktérů v oblasti síťování služeb pro ohrožené děti a rodiny; vytváření, podpora 
a rozvoj sítí služeb  na lokální, krajské a celostátní úrovni; podpora nástrojů vedoucích k nastavení, 
zjišťování a rozvoji kvality systému sociálně-právní ochrany, nastavení modulů celoživotního vzdělávání 
pracovníků OSPOD a podpora a rozvoj náhradní rodinné péče (dále jen NRP). A proč? Aby se nadále 
snižoval počet dětí, které musejí svoji rodinu opustit, a aby pro děti, jež se dostávají do systému náhradní 
rodinné péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče.

Východiska síťování

Síťování představuje „návrat k rodině a dítěti“, snahu podpořit vybudování pevné podpůrné sítě 
v bezprostřední blízkosti rodin, a to s maximálním využitím všech dostupných zdrojů. Síťování je proto 
spíše prací s lidmi než „vědeckým přístupem“ a dosavadní výsledky ukazují, že právě osobní kontakt 

síťaře s aktéry tvoří základ úspěšného rozvoje sítě podpory. Na druhou stranu síťař je kromě samotného 
propojování lidí také nositelem důležitých principů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, 
přispívá k jejich lepšímu porozumění a zvnitřnění na úrovni lokality, a tím i k žádoucímu směřování 
práce s rodinami a dětmi. Síťování služeb je ze své podstaty transformací služeb na místní úrovni.

Vymezení služeb pro děti a rodiny

Z hlediska tohoto projektu jsou služby pro děti a rodiny nahlíženy optikou potřebnosti – jedná se 
o všechny děti a rodiny, které potřebují nějakou formu podpory, ať už v rovině prevence (mohou být 
ohrožené), nebo v rovině intervence (již jsou ohroženy). Nejedná se tedy o služby rodinné politiky, 
zároveň ale ani o striktní vymezení dle§ 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále 
jen SPOD). Služby jsou zároveň vnímány zásadně nadresortně, bez ohledu na právní formu či míru 
formálního ukotvení. Vymezením služeb jde především o zmapování všech dostupných zdrojů podpory 
na místní úrovni.

Cíle síťování služeb pro děti a rodiny

Zmapování aktérů v lokalitě: v maximálním možném rozsahu jsou zmapováni aktéři v lokalitě a jejich 
potřeby směrem k fungování sítě ve prospěch dětí a rodin, samotný výčet může být vůbec prvním 
popisem služeb pro děti a rodiny z nadresortního hlediska a přispívá ke zvědomění rolí jednotlivých 
aktérů.

Zvědomění rolí jednotlivých aktérů: každý z aktérů si uvědomuje svou (i dílčí) roli v síti služeb pro 
děti a rodiny, tj. zná své kompetence a úkoly dané jednak zákony, jednak specifickými podmínkami 
v lokalitě, ale uvědomuje si také význam spolupráce s dalšími aktéry. Aktéři tak přesně znají svou vlastní 
roli a zároveň rozumí rolím ostatních aktérů.

Propojení aktérů v lokalitě: aktéři spolu komunikují ve smyslu případové práce, tj. ve smyslu potřeb 
dětí a rodin, s ohledem na zákonnou mlčenlivost a s ohledem na integritu dětí a rodin, s důrazem 
na působení v rovině prevence.

Implementace základních principů transformace do síťování, a tedy i činnosti jednotlivých 
aktérů: síťování lze vnímat jako aktivizaci terénu, která by se měla odvíjet od základních principů 
transformace:

• participace dítěte, respekt k dítěti
• potřeba vývoje, otevřené budoucnosti, perspektivy
• zdravé prostředí
• jistota, stabilita, bezpečí
• zapojení celé rodiny

5.1. Síťování služeb
Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová 

a realizační tým aktivity síťování oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Pozadí vzniku

Mezinárodní asociace facilitátorů (IAF) je celosvětová profesní organizace, která 
podporuje a prosazuje umění a praxi profesionální facilitace prostřednictvím sdílení 
metod, profesního růstu, praktického výzkumu a kontaktu s kolegy.

Rámec klíčových kompetencí facilitátora vznikal v průběhu několika let a podíleli se 
na něm jak členové IAF, tak facilitátoři z celého světa. Kompetence představují základní množinu dovedností, 
znalostí a chování, které si musí facilitátoři osvojit, aby mohli úspěšně facilitovat v celé řadě prostředí.

V reakci na potřeby členů asociace a jejich klientů pak asociace vytvořila IAF CertifikátTM profesionálního 
facilitátora (CPF). Úspěšní kandidáti se stávají držiteli tohoto profesního certifikátu, který je hlavním 
ukazatelem toho, že je facilitátor způsobilý ve všech klíčových kompetencích.

Klíčové kompetence

A) BUDOVAT SPOLUPRACUJÍCÍ VZTAHY S KLIENTY

A1) Vytvářet pracovní partnerství
 » Vyjasnit si vzájemné závazky
 » Budovat konsenzus o úkolech, cílech, rolích a zodpovědnostech
 » Uplatňovat hodnoty a procesy spolupráce, např. při kofacilitaci

A2) Vytvářet a uzpůsobovat postupy a vycházet tak vstříc potřebám klientů
 » Analyzovat prostředí organizace
 » Stanovit potřebu klienta
 » Vytvořit odpovídající návrhy a dosáhnout tak zamýšlených výsledků
 » S klientem předem definovat kvalitní výsledek a výstupy

A3) Efektivně řídit akce o více sezeních
 » S klienty nakontraktovat rozsah a cíle
 » Vytvořit plán akce

Co je síť služeb pro děti a jejich rodiny?

Síť služeb pro děti a jejich rodiny (dále jen síť) je soubor institucí, organizací a dalších subjektů, které 
na určitém geograficky vymezeném území (obec, město, obec s rozšířenou působností – dále jen ORP, 
region, kraj) svou činností ovlivňují situaci ohrožených dětí a rodin, ať už formálně na základě pravomoci 
vyplývající z legislativy, nebo neformálně, svým společenským posláním. Základním principem 
fungování sítě je partnerství, mezioborová spolupráce a případné překonávání bariér, které 
spolupráci brání.

Kdo jsou aktéři sítě?

Aktéři sítě jsou subjekty v síti se vzájemně provázanými vztahy založenými na spolupráci a sdílené či 
dílčí odpovědnosti. Jde o instituce poskytující služby dětem a rodinám (registrované sociální služby 
i neregistrované návazné služby), orgány samosprávy (městské a obecní úřady, zejména agenda odboru 
sociálních věcí, konkrétně oddělení sociálně-právní ochrany dětí, dále sociální a terénní pracovníci), 
školy, poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska 
výchovné péče), lékaře, soudce, městskou policii, Policii České republiky a další.

Kdo je síťař?

Síťař je nezávislý aktér sítě pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám. Jeho cílem je udržitelně propojit 
aktéry sítě, aby navzájem znali své možnosti a potřeby a mohli efektivně spolupracovat při řešení situací 
ohrožených dětí a rodin. Ve svém konání vychází z principů deinstitucionalizace a ze zmapovaných 
potřeb aktérů a jejich klientů směrem k fungování sítě jako celku. Vytváří prostor pro jejich spolupráci 
napříč resorty.

5.2. Klíčové kompetence facilitátora

Následující text je přímým překladem materiálů IAF, které v originálním znění naleznete 
na: https://www.iaf-world.org/site/professional/core-competencies
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 » Volit přístupy, které nejlépe vyhovují potřebám a schopnostem skupiny
 » Stimulovat a vytěžovat energii skupiny

D) VÉST SKUPINU K VHODNÝM A UŽITEČNÝM VÝSLEDKŮM

D1) Vést skupinu jasnými metodami a procesy
 » Jasně vymezit kontext setkání
 » Aktivně naslouchat, dotazovat se a shrnovat, abychom zpřehlednili smýšlení skupiny
 » Postřehnout odbočky a vrátit se k úkolu
 » Řídit proces malé a velké skupiny

D2) Facilitovat povědomí skupiny o úkolu
 » Uzpůsobovat tempo aktivit potřebám skupiny
 » Identifikovat informace, které skupina potřebuje, a získat tak data a vhledy skupiny
 » Pomoci skupině syntetizovat vzory, trendy, příčiny a rámce akce
 » Asistovat skupině při reflexi vlastní zkušenosti

D3) Vést skupinu ke konsenzu a požadovaným výsledkům
 » Pracovat s celou řadou přístupů a dosáhnout tak konsenzu skupiny
 » Pracovat s celou řadou přístupů a dosáhnout tak cílů skupiny
 » Uzpůsobovat procesy změnám situace a potřebám skupiny
 » Vyhodnotit a komunikovat pokroky skupiny
 » Napomáhat dokončení úkolů

E) ZÍSKÁVAT A UDRŽOVAT PROFESIONÁLNÍ VĚDOMOSTI

E1) Udržovat si znalostní základnu
 » Orientovat se v oblasti managementu, organizačních systémů a rozvoje, skupinového rozvoje, 

psychologie a řešení konfliktů
 » Rozumět dynamice změny
 » Rozumět teorii učení / myšlení

E2) Znát celou řadu facilitačních metod
 » Rozumět modelům řešení problémů a rozhodování
 » Rozumět celé řadě skupinových metod a technik
 » Znát následky nesprávného použití skupinových metod
 » Rozlišovat mezi procesem, úkolem a obsahem
 » Učit se nové procesy, metody a modely a podporovat tak měnící se či nově se objevující potřeby 

klienta

 » Akci úspěšně uskutečnit
 » Vyhodnotit spokojenost klienta ve všech fázích akce či projektu

B) PLÁNOVAT VHODNÉ SKUPINOVÉ PROCESY

B1) Zvolit jasné metody a procesy, které:
 » Podporují otevřenou účast a respektují kulturu klienta, normy a různorodost účastníků
 » Zapojují osoby s různými styly učení a myšlení
 » Dosáhnou vysoce kvalitního výsledku či výstupu vyhovujícího potřebám klienta

B2) Pracovat s časem a prostorem tak, abychom podpořili skupinový proces
 » Upravit fyzický prostor tak, aby podporoval účel setkání
 » Naplánovat efektivní využití času
 » Vytvářet efektivní a činorodou atmosféru v rámci setkání

C) VYTVÁŘET A UDRŽOVAT PROSTŘEDÍ ÚČASTI

C1) Uplatňovat efektivní participační a interpersonální komunikační dovednosti
 » Pracovat s celou škálou participačních procesů
 » Uplatňovat efektivní slovní komunikaci
 » Budovat s účastníky vzájemné porozumění
 » Praktikovat aktivní naslouchání
 » Uplatňovat schopnost pozorování a dávat účastníkům zpětnou vazbu

C2) Ctít a rozpoznávat různorodost a dbát na inkluzivitu
 » Podporovat pozitivní přístup ke zkušenosti a pohledu všech účastníků
 » Vytvářet atmosféru bezpečí a důvěry
 » Vytvářet příležitosti k tomu, aby účastníkům prospěla různorodost skupiny
 » Kultivovat kulturní povědomí a citlivost

C3) Pracovat s konfliktem ve skupině
 » Pomáhat jednotlivcům rozpoznat a vyhodnotit skryté domněnky
 » Rozpoznat konflikt a jeho roli v rámci učení a zrání skupiny
 » Poskytnout bezpečné prostředí pro vyvření konfliktu
 » Pracovat s rušivým chováním ve skupině
 » Podporovat skupinu vyřešením konfliktu

C4) Vybízet skupinu k aktivitě
 » Začleňovat do hovoru účastníky všech stylů učení a myšlení
 » Povzbuzovat kreativní myšlení
 » Přijímat veškeré nápady



94 95

5 přílohy Setkání okolo dítěte
- Deklarace hodnot a Etický kodex IAF -

Platné od června 2004

Toto je deklarace hodnot a etický kodex Mezinárodní asociace facilitátorů (IAF). 
Kodex jsme vytvořili na základě obsáhlých rozhovorů a široké škály názorů 
členů asociace z celého světa. Dosáhli jsme tak konsenzu napříč regionálními 
a kulturními hranicemi.

Deklaraci hodnot a etický kodex přijal Koordinační tým asociace IAF (ACT) v červnu 2004. Think tank 
pro etiku a hodnoty (EVTT) pak nabízí fórum pro řešení případných problémů či revizi kodexu.

ÚVOD

Úlohou facilitátora je zaujímat nestrannou roli a pomáhat skupinám k větší efektivitě. Provázíme tímto 
procesem a vytváříme tak rovnováhu mezi účastí a výsledky.

Jako členové Mezinárodní asociace facilitátorů (IAF) věříme, že nám naše profese dává jedinečnou 
příležitost být kladným přínosem pro jednotlivce, organizace i společnost. Naše efektivita spočívá 
v osobní integritě a důvěře budované mezi námi a lidmi, s nimiž pracujeme. Proto považujeme za důležité 
definovat a zveřejnit hodnoty a etické principy, kterými se řídíme.

Tato deklarace hodnot a etický kodex zachycují komplexnost našich rolí, včetně osobní, profesionální 
a kulturní diverzity v celé její šíři v rámci IAF a v oboru facilitace obecně. Členové asociace se zavazují 
tyto hodnoty a etické zásady respektovat a řídit se jimi ve své profesionální praxi. Principy jsou 
vyjádřeny obecně tak, aby byly využitelné v etické praxi. Poskytují spíše obecný rámec než návod pro 
konkrétní situace. Pokud máte k těmto hodnotám a etickým zásadám otázky či rady, je možné se obrátit 
na Mezinárodní asociaci facilitátorů.

E3) Udržovat se profesně na výši
 » Stále se učit a vzdělávat ve své pracovní oblasti
 » Kontinuálně získávat nové informace v rámci naší profese
 » Reflektovat a učit se novým věcem
 » Získávat vlastní vědomosti v rámci oboru a budovat si v něm kontakty
 » Udržovat si certifikaci

F) ZAUJÍMAT PROFESIONÁLNÍ POZITIVNÍ PŘÍSTUP

F1) Praktikovat sebehodnocení a sebeuvědomění
 » Reflektovat své chování a výsledky
 » Udržovat kongruenci mezi svými činy a osobními a profesními hodnotami
 » Modifikovat osobní chování / styl a reflektovat tak potřeby skupiny
 » Kultivovat porozumění vlastním hodnotám a jejich možnému dopadu na práci s klienty

F2) Jednat s integritou
 » Dávat najevo, že věřím skupině a jejím schopnostem
 » K situacím přistupovat autenticky a pozitivně
 » Popisovat situace tak, jak je vidí facilitátor, a zjišťovat různé názory
 » Dodržovat profesionální hranice a etiku (jak je popsána v deklaraci hodnot a etickém kodexu 

IAF)

F3) Důvěřovat potenciálu skupiny a budovat neutralitu
 » Ctít moudrost skupiny
 » Budit důvěru v kapacitu a zkušenosti ostatních
 » Vědomě minimalizovat vliv na výsledky skupiny
 » Zaujímat objektivní, nedefenzivní, nesoudící postoj

5.3. Deklarace hodnot a Etický kodex

Následující text je přímým překladem materiálů IAF, které v originálním znění naleznete 
na: https://www.iaf-world.org/site/professional/iaf-code-of-ethics
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3. Autonomie skupiny

Respektujeme kulturu, práva a autonomii skupiny.

Usilujeme o to, aby skupina vědomě souhlasila s procesem a zavázala se k účasti. Netlačíme je do ničeho, 
co by mohlo ohrozit prospěch a důstojnost účastníků, svobodnou volbu skupiny či důvěryhodnost její 
práce.

4. Procesy, metody a nástroje

Procesy, metody a nástroje využíváme zodpovědně.

V dialogu se skupinou či jejími zástupci navrhujeme procesy, pomocí kterých skupina dosáhne svého 
cíle, a vybíráme a upravujeme nejvhodnější metody a nástroje. Nepracujeme s procesy, metodami či 
nástroji, na které nemáme dostatečnou kvalifikaci nebo které nevyhovují potřebám skupiny.

5. Respekt, bezpečí, rovnost a důvěra

Snažíme se vytvořit respektující a bezpečné prostředí, kde se všichni účastníci mohou vyjadřovat svobodně 
a s důvěrou a kde se ctí osobní hranice. Prostřednictvím svých dovedností, vědomostí, nástrojů a moudrosti 
zjišťujeme a ctíme úhel pohledu všech zúčastněných.

Snažíme se, aby byly zastoupeny a zapojeny všechny relevantní zainteresované osoby. Prosazujeme 
nestranné vztahy mezi účastníky a facilitátorem a zajišťujeme, aby všichni účastníci měli příležitost 
důkladně poznat své myšlenky a pocity a sdílet je s ostatními. Používáme celou škálu metod, abychom 
skupině zpřístupnili přirozené dary, talenty a životní zkušenosti každého člena. Pracujeme tak, abychom 
ctili integritu a sebevyjádření ostatních, a vytváříme setkání, která respektují různé druhy interakce. 
Chápeme, že každý náš krok může ovlivnit celý proces.

6. Provázení procesem

Naším úkolem je provázet procesem a zachovávat nestrannost vůči jeho obsahu.

Zatímco účastníci přinášejí znalosti a odbornost, co se týče podstaty jejich situace, my přinášíme 
znalosti a odbornost, co se týče procesu skupinové interakce. Dbáme na to, aby byl náš vliv na závěry 
skupiny minimální. Pokud víme něco, co jinak skupině není známo a co skupina potřebuje k efektivitě, 
tuto znalost jim nabídneme, předtím jim však vysvětlíme změnu své role.

DEKLARACE HODNOT

Jako facilitátoři skupin věříme v nedílnou hodnotu jednotlivce i v kolektivní moudrost skupiny. Chceme 
skupině pomáhat co nejlépe využít přispění každého člena. Své osobní názory ponecháváme stranou 
a podporujeme právo skupiny činit vlastní rozhodnutí. Věříme, že kolaborativní a kooperativní interakce 
buduje konsenzus a vede k smysluplným výsledkům. Ceníme si profesionální spolupráce, jež naši profesi 
zkvalitňuje.

ETICKÝ KODEX

1. Služba klientům

Našim klientům poskytujeme službu tím, že prostřednictvím facilitačních kompetencí zvyšujeme hodnotu 
jejich práce.

Našimi klienty jsou skupiny, které facilitujeme, a jednotlivci, kteří s námi uzavřou kontrakt. S klienty 
úzce spolupracujeme, abychom poznali jejich očekávání a mohli jim poskytnout odpovídající služby 
a skupina tak dospěla k požadovaným výsledkům. Zodpovídáme za to, abychom byli kompetentní 
intervenci provést. Pokud se skupina rozhodne, že se potřebuje vydat jiným směrem, než jaký byl 
původně zamýšlen celou skupinou nebo jejími představiteli, máme za úkol pomoci skupině pohnout se 
dál a sladit původní záměr s novým směrem.

2. Střet zájmů

Otevřeně přiznáme jakýkoli možný střet zájmů.

Než se zavážeme pracovat s klienty, otevřeně a čestně probereme jakýkoli možný střet zájmů, osobní 
zaujatost, dřívější zkušenosti s organizací či jakoukoli jinou záležitost, která by nám mohla bránit 
v efektivní práci se zájmy všech členů skupiny. Děláme to proto, abychom mohli společně učinit 
informované rozhodnutí a zabránit tak nedorozumění, které by mohlo ohrozit úspěch či věrohodnost 
klientů či nás samotných. Nehodláme využívat svého postavení k získání nečestných či nepatřičných 
výhod, zisku či prospěchu.
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5 přílohy

Následující část metodiky obsahuje dokumenty – pracovní archy potřebné k realizaci Setkání okolo 
dítěte:

Příloha č. 1: Dohoda o spolupráci při realizaci Setkání okolo dítěte

Příloha č. 2: Zproštění mlčenlivosti pro účely Setkání okolo dítěte

Příloha č. 3: Prohlášení o mlčenlivosti v rámci Setkání okolo dítěte

Příloha č. 4: Pověření/zmocnění osob spolupracujících při realizaci Setkání okolo dítěte

Příloha č. 5: Akční plán 

Příloha č. 6: Zásady zpracování osobních údajů

7. Zachování mlčenlivosti

Zachováváme mlčenlivost o informacích.

Zachováváme mlčenlivost o veškerých informacích klientů. Bez udělení souhlasu nesdílíme informace 
o klientech v rámci organizace či mimo ni, nepodáváme informace o tématech skupiny, názorech či 
chování členů skupiny.

8. Profesní rozvoj

Zodpovídáme za neustálé zlepšování našich facilitačních dovedností a znalostí.

Neustále se učíme a rosteme. Hledáme příležitosti, jak zlepšit své znalosti a facilitační dovednosti, 
abychom ještě lépe asistovali skupinám v jejich práci. Držíme krok s oborem facilitace skrze praktickou 
práci ve skupinách i trvalý osobní rozvoj. Své dovednosti předáváme v duchu spolupráce dál, abychom 
svou profesionální praxi dále rozvíjeli.

6 PRACOVNÍ ARCHY K SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE
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Setkání okolo dítěte
- Příloha č. 2: Zproštění mlčenlivosti pro účely Setkání okolo dítěte -

ZPROšTĚNÍ MLČENLIVOSTI
PRO ÚČELY SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE

DOHODA O SPOLUPRÁCI  
PŘI REALIZACI  
SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE
(dále jen: „SOD“)

Naše rovnováha, z. s.
Sídlo: Nová cesta 3, Mistřovice, 735 62 Český Těšín
Identifikační číslo: 06185738
Zastoupen statutárním orgánem/pověřeným členem/zaměstnancem
(dále jen: „organizátor“)

a

Jméno a příjmení  ...........................................................................................................................................................

rok narození:  ......................................
(dále jen: „dítě“)

Zastoupeno zákonným zástupcem

Jméno a příjmení ...........................................................................................................................................................

Jméno a příjmení  ...........................................................................................................................................................
(dále jen: „zákonní zástupci dítěte“)

Organizátor, dítě a zákonní zástupci dítěte se společně dohodli na realizaci SOD. Projekt SOD proběhne tak, že pozvaní 
odborníci případně další osoby z okolí dítěte budou na dohodnutých společných setkáních diskutovat o optimální léčbě, 
terapii, poskytování sociálních služeb, výchovném vedení či jiném působení na dítě tak, aby byly nalezeny vhodné způsoby, 
jak vytvořit prostředí pro rozvoj dítěte a jeho kompenzaci. Zákonní zástupci dítěte i dítě s účastí na SOD souhlasí.
Zákonní zástupci dítěte prohlašují, že byli seznámeni s účelem, průběhem a podobou SOD, jakož i povinností všech členů 
SOD a organizátora zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací, které se v souvislosti s organizací SOD dozví. Tato 
mlčenlivost může být omezena výkonem povinností, které jednotlivým účastníkům SOD ukládá zákon.
Seznam odborníků, kteří se SOD budou účastnit, je uveden v příloze č. 1 k této Dohodě.
Rodiče i dítě berou na vědomí skutečnost, že pro účely realizace SOD je nezbytné, aby organizátor zpracoval základní osobní 
údaje dítěte (jméno a příjmení, rok narození), jakož i základní osobní údaje rodičů (jméno a příjmení, telefonický kontakt 
a emailové adresy). Rodiče berou na vědomí, že osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovateli dotace, a to za účelem 
kontroly plnění dotační smlouvy, na základě které je projekt SOD financován. Poskytovali dotace nebudou poskytnuty 
informace o zdravotním stavu, psychologické, sociální a výchovné situaci dítěte, které byly získány v průběhu SOD, tyto 
údaje jsou kryté plnou mlčenlivostí.
Rodiče i dítě dále berou na vědomí skutečnost, že výsledkem SOD může být zpracování akčního plánu, který bude obsahovat 
plán realizace konkrétních záměrů s uvedením termínu provedení a osoby, která konkrétní záměr provede. Rodiče i dítě 
souhlasí s tím, aby takto zpracovaný akční plán byl prostřednictvím e-mailu zpřístupněn všem účastníkům SOD.
Současně rodiče potvrzují, že se seznámili se Zásadami zpracování osobních údajů umístěnými na internetových stránkách 
naserovnovaha.cz
Souhlasím s rozesláním Akčního plánu účastníkům SOD. Podoba Akčního plánu odráží kroky, na kterých se účastníci dohodli 
a se kterými zákonný zástupce vyjádřil souhlas v závěru SOD.

	 	ANO   NE  podpis  ............................................................................................................

V  .......................................................................................................................... , datum  ................................................

Organizátor  ...................................................................................................

Dítě  ...................................................................................................................

zastoupeno zákonným zástupcem  ...................................................................................................................................................................................

Setkání okolo dítěte
- Příloha č. 1: dohoda o spolupráci při realizaci Setkání okolo dítěte -

Souhlasím s tím, aby si níže uvedené osoby pro účely realizace SOD navzájem ústně poskytly veškeré 
informace o zdravotním stavu, psychologické, sociální a výchovné situaci dítěte, které mají k dispozici.

Jméno a příjmení Role v životě dítěte Mobilní telefon E-mailová adresa

Současně níže podepsaní zákonní zástupci udělují spolku Naše rovnováha, z. s. souhlas se zpracováním 
svých osobních údajů i osobních údajů dítěte, včetně osobních údajů ohledně zdravotního stavu, 
psychologické, sociální a výchovné situaci dítěte, a to pro účely organizace SOD a případného sepsání 
písemného akčního plánu pro dítě. Současně zákonní zástupci vyjadřují souhlas s poskytnutím akčního 
plánu všem zúčastněným na SOD. Souhlas je udělen na dobu trvání projektu SOD. 

Dne  ..............................................

Podpis zákonných zástupců  .......................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................
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Setkání okolo dítěte
- Příloha č. 4: Pověření/zmocnění osob spolupracujících při realizaci Setkání okolo dítěte -

POVĚŘENÍ/ZMOCNĚNÍ OSOB 
SPOLUPRACUJÍCÍCH 
PŘI REALIZACI SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE

PROHLÁšENÍ O MLČENLIVOSTI
V RÁMCI SETKÁNÍ OKOLO DÍTĚTE

pořádaného dne   ............................................  nad případem  .................................................................................................

Prohlašuji, že zachovám plnou mlčenlivost ohledně informací, které proběhnou na SOD.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely realizace SOD po dobu trvání projektu.

Jméno a příjmení Podpis

Projekt SOD organizuje spolek Naše Rovnováha, z. s.

(dále jen: „SOD“)

Naše rovnováha, z. s.

Sídlo: Nová cesta 3, Mistřovice, 735 62 Český Těšín

Identifikační číslo: 06185738

Zastoupen statutárním orgánem  ...........................................................................................

Pověřuje/zmocňuje

Níže uvedené osoby k jednáním souvisejícím s realizací SOD, zejména k uzavření dohody o spolupráci 
při realizaci SOD a vyhotovení souvisejících dokumentů:

Jméno a příjmení Jméno a příjmení

 Zmocnitel:  ....................................................................................................................
 Naše rovnováha, z. s.

Setkání okolo dítěte
- Příloha č. 3: Prohlášení o mlčenlivosti v rámci Setkání okolo dítěte -
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Setkání okolo dítěte
- Příloha č. 6: Zásady zpracování osobních údajů -

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Setkání okolo dítěte
- Příloha č. 5: Akční plán -

AKČNÍ PLÁN

Na závěr Setkání okolo dítěte dne ...................................................... jsme se dohodli na následujících krocích, 
kterými se snažíme naplnit společné cíle našeho týmu:

Konkrétní činnost Za realizaci odpovídá Termín realizace

Další možní účastníci:

Jméno  ................................................................  Za pozvání je zodpovědný .............................................................

Jméno  ................................................................  Za pozvání je zodpovědný .............................................................

Jméno  ................................................................  Za pozvání je zodpovědný .............................................................

Návrh dalšího termínu:

Jakožto zákonný zástupce (nebo osoba pověřená k zastoupení dítěte na SOD) dítěte dávám souhlas 
s rozesláním tohoto Akčního plánu všem účastníkům Setkání, na kterém vznikl. 

...........................................   ...........................................   ...............................................   ...............................................
 Místo Datum Jméno Podpis

Spolek Naše rovnováha, z. s. („správce údajů“), se sídlem Nová cesta 3, Mistřovice, 735 62 Český Těšín, 
identifikační číslo: 06185738 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl L, vložka 16008, který je organizátorem projektu Setkání okolo dítěte, zpracovává osobní údaje 
subjektů údajů, a to v souladu se zákony České republiky a s Obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“). 
Osobní údaje jsou zpracovávány na základě zákonného důvodu, kterým je nutnost zpracovat údaje pro 
účely realizace projektu, splnění smlouvy a poskytnutí služby – dle Dohody o spolupráci při realizaci 
Setkání okolo dítěte. Dalším zákonným důvodem je současně souhlas subjektů údajů se zpracováním 
těchto údajů.

 ⇒ K jakému účelu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli realizovat projekt Setkání okolo dítěte.

 ⇒ Které Vaše osobní údaje konkrétně zpracováváme?
Jedná se konkrétně o jméno a příjmení, rok narození, emailovou adresu a telefonický kontakt. 
Současně s ohledem na cíl projektu může v jeho průběhu dojít ke zpracování údajů o zdravotním stavu, 
psychologické, sociální a výchovné situaci dítěte, a to výhradně k naplnění cílů projektu a v rozsahu 
k tomu nezbytném.

 ⇒ Budou někde Vaše osobní údaje zveřejněny?
Ne. Vaše osobní údaje nebudeme nikde zveřejňovat.

 ⇒ Kdo může přijít do styku s Vašimi osobními údaji?
Vaše osobní údaje nebudou žádným způsobem předávány třetím osobám jinak než k účelům uvedeným 
v těchto Zásadách zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, což znamená, že nebudou sdíleny 
s třetími osobami za účelem zasílání obchodních a reklamních sdělení těchto třetích stran. Spolek 
nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

 ⇒ Jak dlouhou dobu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Osobní údaje budeme zpravovat po dobu nezbytnou pro realizaci projektu, splnění smlouvy a poskytnutí 
služby – organizace multidisciplinárních týmů, splnění právních povinností vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů nebo smluv s poskytovateli dotací.

 ⇒ Jaká jsou Vaše práva?
Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů naším spolkem máte následující práva.
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1. Právo na přístup
Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, 
po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo náš spolek 
zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. I když by 
veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se na nás v případě nejasností 
obrátit s žádostí o další informace.

2. Právo na opravu
V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, 
máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

3. Právo na výmaz
V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou 
bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 » Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 » odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování 

je Váš souhlas nezbytný, a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje nadále zpracovávat,
 » využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti 

zpracování) nebo
 » domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naším spolkem přestalo být v souladu 

s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro 
splnění povinností spolku nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním 
tohoto práva. V případě výmazu osobních údajů Vaše osobní údaje nebudou nadále zpracovávány.

4. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě 
oprávněného zájmu spolku. Osobní údaje poté přestane náš spolek zpracovávat, ledaže zde budou 
závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali. Námitku proti 
zpracování můžete vznést ke všem účelům zpracování nebo ve vztahu k některým vybraným 
účelům nebo způsobům. Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich 
osobních údajů před uplatněním tohoto práva. Důsledkem úspěšného uplatnění námitky bude 
provedení výmazu Vašich osobních údajů a osobní údaje nebudou nadále zpracovávány.

5. Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních 
údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich 
osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto 

případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování 
osobních údajů musíme omezit, pokud:
 » popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 » Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, 

co je možné zpracovávat), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze 
jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),

 » Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete 
pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 » vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno výše v části Právo 
vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je 
spolek povinen zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před 
uplatněním tohoto práva.

6. Právo na přenositelnost
Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou 
zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám budou 
poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné 
na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány 
automatizovaně v elektronických databázích.

7. Právo podat stížnost
Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností 
na dozorový úřad, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 ⇒ Jak nás můžete kontaktovat?

Ve věci ochrany osobních údajů nejlépe e-mailem na adrese mdt.rovnovaha@gmail.com nebo poštou 
na adrese: Naše rovnováha, z. s. („správce údajů“), Nová cesta 3, Mistřovice, 735 62 Český Těšín.

Setkání okolo dítěte
- Příloha č. 6: Zásady zpracování osobních údajů -

Setkání okolo dítěte
- Příloha č. 6: Zásady zpracování osobních údajů -
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Setkání okolo dítěte
- epilog -

Multidisciplinarita jako poslání

Pokud čtenář dočetl tuto příručku až sem, jistě je v něm určitá jiskra mezioborového nadšení. Při 
multidisciplinárním týmu nad dítětem vzniká atmosféra a kouzlo, které se objeví málokde, snad 
v psychoterapeutické skupině nebo v rámci mužského či ženského kruhu.

Rád bych Vás podpořil k vydání se na průzkum této krajiny plné dobrých plodů. Pokud bude cesta 
složitější, nezbývá než vytrvat. Budete-li ztrácet motivaci v sobě, vzpomeňte si na Simona Sinka, ptejte 
se proč to dělám a proč má smysl vytrvat, pokud kolegové nebudou chtít na poprvé, podruhé...přijít, 
vytrvejte a vzpomeňte si na zákon zavádění inovací. Je to normální.

7 EPILOG

,,Každá velká věc začala něčím malým.”

Tao te Ting

Každý v sobě máme nějaké poslání. Kromě těch nejkrásnějších, jakými je rodina nebo duchovní cesta, 
zde spadá i práce, neboť ji z našeho života nejde vyloučit. 

Pokud s Vámi obsah této příručky rezonoval, nebojte se k připojit a mezioborovou spolupráci přijmout 
jako součást svého profesního poslání. Odměnou Vám bude bohatá profesní síť, snadnější a příjemnější 
práce s klienty a v neposlední řadě sundáte polovinu pytlů mouky s názvem ,,Odpovědnost, která není 
moje”, které na zádech nesete.

Jestli na tomto závěru Vaše oči nekončí, ale začínají (sám čtu rád jako první shrnutí a závěry, to abych 
věděl, má-li smysl číst i ten zbytek :-), najděte si kapitolu blízkou Vaší profesi nebo pohledu rodičů, nebo 
jakýkoliv odstavec, který Vás namátkou trknul do očí. Mé nadšení pak pro Vás bude srozumitelnější.

Jakub Majetny
V Českém Těšíně, 

11. 5. 2019
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Vnímání času je velmi relativní a osobité. Připadá mi, že uplynulo jen pár týdnů od doby, kdy jsem 
poskytoval supervizi svému bývalému studentovi a později milému kolegovi a příteli Jakubu Majetnemu. 
Ve skutečnosti již od té doby uplynuly čtyři roky. Na jedné z posledních supervizí se mě zeptal na názor 
na interdisciplinární týmy. Bral jsem to jako akademickou a zvídavou otázku, kterých měl a má Kuba 
v  záloze vždy dostatek. 

Aniž bych tehdy tušil, jaké plány se již splétají v jeho mysli, jsem mu povyprávěl o reflektujících týmech 
v rodinné terapii, Milánském a Australském modelu, systémové perspektivě a Finských zkušenostech 
s Open dialog. Nepochybně jsem si také postesknul nad tím, že takováto praxe nám v oboru schází a že 
se jí ještě dlouho nedočkáme. 

Kuba mou skepsi zjevně nesdílel. Najednou se začal vynořovat s prvními zkušenostmi, nadšeně mi líčil, 
kolik lidí se mu podařilo pro jejich setkávání kolem dítěte získat, až vznikl jakýsi spolek Naše rovnováha 
s půvabným ptačím logem rozpustilého kolibříka, rázem tu bylo pozvání promluvit na konferenci v Českém 
Těšíně na setkání odborníků, kdy již se nedalo jinak, než brát celý podnik vážně. Od konference ještě 
neuplynul ani rok a už mi Kuba posílá celou metodiku k recenznímu posouzení. Vskutku obdivuhodné, 
chce se mi říci takřka nevídané, neboť spojení, která jsou v metodice obsažena, svým způsobem nevídaná 
jsou. Aspoň já jsem je nikde jinde pospolu takto neviděl. 

Jak psal pan profesor Matějček: „Nejvíce se spolu přou lidé, kteří dělají to samé.“ Snad proto je obvyklým 
zvykem pojednávat o modelech interdisciplinárních týmů odděleně, encyklopedicky, izolovat je do jejich 
regionálních podmínek, oddělovat od sebe postupy manažerské, vůdcovské, psychoterapeutické 
či postupy sociální práce, je zvykem lpět na specifických pojmech každého z oborů a vytvářet další 
krkolomné pojmosloví, které vzbudí dojem, že i když dva dělají zrovna totéž, jedná se o úplně něco 
jiného. Je spíše zvykem bránit pozice a své hrady z písku, nenechat druhé příliš nahlížet za jejich hradby, 
aby se náhodou neukázaly slabiny konstrukcí za zdmi. A BUM! Najednou se tu objeví parta, která se 
dokáže rozhlídnout kolem sebe, uvědomí si, jak velké je pískoviště a rozhodne se, že si postaví místo 
nedobytného hradu svůj společný dům, tvořivě, kooperativně, originálně, takový, jaký má být, aby dobře 
sloužil a byla radost na něj pohledět, otevřený, aby každý mohl přijít dovnitř, rozhlídnout se a nechat se 
inspirovat. Právě taková je totiž práce týmu, který tuto příručku stvořil. 

Recenze díla 
„Setkání okolo dítěte – praktická příručka“

Čtenář se má možnost ve stručnosti a z praktického úhlu pohledu seznámit s velkými „světovými“ 
modely kooperujících týmů, zamyslí se nad trefně formulovanými otázkami, nahlídne, jak je možné 
dílčí poznatky integrovat pro potřeby běžné praxe, poučí se z příkladu, vzdělá se v právním rozboru 
celého podniku a jako dárek na rozloučenou dostane na stříbrném podnose naservírované šablony 
všech připravených formulářů a technických materiálů. Vše na solidním odborném základu, podáno 
jasně a věcně, podloženo vlastní zkušeností, syceno obrovskou dávkou nadšení pro smysluplnou práci 
a v krásné grafické úpravě. 

Ve dveřích při rozloučení se možná lecjaký návštěvník ještě zarazí, zamyslí a ohlédne nazpět s otázkami: 
„Je to skutečně možné?“, „Opravdu to funguje?“, „Vy se skutečně dokážete sejít společně?“, „A to fakt jen 
tak?“. 

Pevně věřím, že většina čtenářů dojde k závěru, že se nejedná pouze o šálení smyslů či snový obraz 
a  uvědomí si, že na místě je všem autorům díla pěkně poděkovat a zatleskat ve stoje.

doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. 
V Uherském Brodě 

15. 5. 2019
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