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Vážení čtenáři,

málokteré téma vybízí k úvahám  
o propojenosti právě tak jako psycho-
somatika. Tento přístup považuje za 
jeden ze svých pilířů zvažování rodiny 
jako systému, jako přímou, byť často 
neviditelnou spojnici těla, emocí, 
rodiny, psychiky...duše.  

Toto číslo chce být vybídnutím a připo- 
menutím, že ať už je těžiště naší práce 
v jakékoliv oblasti, nikdy nemůžeme 
zapomínat na to, že se setkáváme  
s celým člověkem. Žádný ekzém, 
panika nebo rakovina neexistují samy  
o sobě, vždy jsou jedinečnou a nedílnou 
součástí příběhu konkrétního člověka  
a jeho rodiny.

Dovolujeme si rovněž připojit srdečné 
pozvání na třetí ročník mezioborové 
konference Mezi námi 2020. Upřímně, 
je to pro nás v Rovnováze takový 
svátek spolu+práce se vším, co ke 
svátku patří. Třeba se jednou objeví 
v kalendáři… O odborný program se 
postarají věru velmi zajímavé osobnosti, 
které již značnou síť služeb a péče 
vybudovaly. Pokud se tedy inspirujete, 
spolupracujete a slavíte rádi, je to akce 
právě pro Vás.  

A teď už se pojďte ponořit do neko-
nečných a fascinujících spojitostí, které 
vytvářejí magii psychosomatiky, a činí z ní 
tak nástroj vskutku kouzelný! 

Jakub Majetny a Monika Matulová

Monika Matulová

Zdraví  a  nemoc
Když se nejaké nemoci chceme zbavit, chováme se mužsky. Když jí pritakáme, chováme se žensky.  
Když smí obojí splynout do jednoho proudu, pusobí zdraví i nemoc soucasne a stanou se jedním.

 Bert Hellinger 
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a pak rodiče, kteří se snaží svému dítěti 
pomoci. Potíže dítěte vedou rodiče  
k dětskému lékaři, ten provede všechna 
potřebná vyšetření a eventuálně odešle 
dítě k dalším odborným vyšetřením 
nebo hospitalizaci. Nic zásadního se 
nenajdea rodičům je doporučeno 
taktéž psychologické, popřípadě psy-
chiatrické vyšetření. Tomu se rodiny 
povětšinou brání a záleží na naléha-
vosti potíží, zda doporučení akceptují. 

Co tedy mohou dětští lékaři udělat  
s psychosomatickou problematikou ve 
své každodenní praxi? 

Mají čas a dovednosti potřebné k řešení? 
I když potíže vidí a dokáží pojmeno-
vat co s nimi dále? Dokáží odolat tlaku 
vyplývajícího ze strachu rodičů a dále 

Jak se liší psychosomatické potíže  
u dětí a u dospělých? 

Zatím co u dospělých trvají v řádu 
měsíců až let, u dětí se setkáváme spíše 
s kratšími časovými intervaly. Motivací 
dospělého pacienta k léčbě jsou často 
jeho život omezující zdravotní potíže, pro 
které lékaři, ani po pečlivém medicín-
ském vyšetření, nenacházejí vysvětlení. 
A tak je pacient s negativní diagnó-
zou odeslán k dalšímu psychiatrickému 
vyšetření a k psychoterapii. Záleží jen na 
něm, jak moc chce být zdráv a nakolik 
se zajímá o řešení svých potíží.  Nezřídka 
po neúspěchu klasické medicíny hledá 
záchranu v různých alternativních meto-
dách. Tady je otázkou jejich úspěšnost  

a bezpečnost. U dětí je velmi často 
iniciátorem samotná nemoc dítěte  

Psychosomatická medicína je v České republice poměrně novým 
oborem. S určitostí však můžeme říct, že psychosomatická 
problematika v medicíně ničím novým není. Již řecký filosof 
Platón napsal: „Nikdy se nesnažte léčit oko, bez toho, že věnujete 
pozornost hlavě. Nezapomínejte také na tělo a jeho duši“. V každém  
z lékařských oborů bychom našli onemocnění, na jejichž vzniku či 
průběhu se psychika velkou měrou podílí. A dětská medicína je 
toho zářným příkladem. Když se zeptáte pediatrů, řeknou Vám, že 
minimálně třetina dětských onemocnění nějakým způsobem souvisí 
s psychickým nastavením dětských pacientů, rodičů a jejich rodin. 

Co je psychosomatická  
medicína?
 MUDr. Barbora Branna 

opakovaně nevyšetřovat? V době 
častých infektů a plných čekáren mají 
v průměru 3-7 minut na pacienta, tak 
kde vzít čas k rozhovoru a diferenciální 
diagnostice? Většina mých kolegů pedi-
atrů dokáží na základě své dlouholeté 
praxe oddělit somatické – tělesné od 
psychogenního. Právě pečlivou anam-
nézou potíží, diferenciální diagnostikou 
a dalším vyšetřením. Nasloucháním 
rodin a také tím, že děti znají od naro-
zení. Důvěra a vztah jim dává možnost 
uklidnit rodinný systém. Být k dispozici 
v případě zhoršení, vydržet, provázet, 
a když to není třeba, dítě i zbytečně 
nevyšetřovat. 

Někdy toto zcela stačí,  

protože většina rodin 

 je „samoúzdravných“.  

Pokud potíže přetrvávají, pak přichází 
na řadu psychosomatická medicína, 
která v pohledu na „nemoc“ bere  
v úvahu nejen tělesné potíže, ale i to, 
co se děje ve vztazích a v sociálním 
kontextu dítěte. 

Zabývá se všemi třemi rovinami a jejich 
vzájemnými souvislostmi. Hovoříme  
o bio-psycho-sociálním modelu nemoci. 
A klasický dětský lékař pracující ve 
své ambulanci k prohlédnutí všech 
třech systémů a jejich návazností 
nemá dost časového prostoru. Jeden 
rozhovor běžně trvá kolem hodiny.  
A nestačí jeden. K tomu je potřeba jiný 
prostor, dostatečný čas, ale také další 
vzdělání. V případě lékařů atestace  
z psychosomatické medicíny a psycho-
terapeutický výcvik. A pak zkušenosti, 
praxe, supervize. Také je důležité zmínit, 
že to vše nenahrazuje vyšetření psy-
chiatrem či klinickým psychologem. 
Naopak! S kolegy velmi často úzce 
spolupracujeme. Ideální je, když je 
možnost a čas probrat pacienta na 
týmové intervizi. Proto jsou také běžnou 
součástí psychosomatických praco-
višť spolupracující týmy tvořené kolegy  
z různých odborností. Psychosomatický 
lékař, psychiatr, psycholog, psychote-
rapeut, fyzioterapeut, lidé zabývající se 
prací s tělem, relaxačními technikami, 
atd…

S jakými potížemi se u svých dětských 
pacientů v pediatrické praxi nejčastěji 
setkáváte? 

V kojeneckém věku to bývají atopické 
ekzémy, poruchy vyprazdňování, neklid, 
bolesti bříška. Malé děti většinou samy 
nesomatizují, jejich potíže spíše ovliv-
ňuje nastavení rodičů a rodiny. Strach, 
úzkost, nejistota, nezralost rodičů, něco, 
co rodiče od svých rodičů sami „nedo-
stali“… Tady má dětský lékař velké 
možnosti. Uklidnit mámu, podpořit její 
mateřství, provést ji bouřlivým prvním 
rokem dítěte, který je plný nových 
věcí a změn, pracovat na otcovství 
s tatínky. Nazývám to „udělat čer-

ROZHOVOR
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Potíže trvaly několik let. Mladý šestnác-
tiletý hoch byl vyšetřen pediatrem, 
ortopedem, revmatologem, rehabilitač-
ním lékařem. Dokonce navštívili v Praze 
profesora Koláře, který rodině doporučil 
psychosomatickou péči. Protože byli  
z Moravy, našli si mne. Nejprve jsme asi 
půl roku pracovali rodinně terapeu-
ticky s mámou, tátou a starším bratrem. 
Následujícího půl roku chodil mladý muž 
sám. Obojí mělo význam a společnou 
prací jsme se postupně dostávali ke sku-
tečným potížím a prožitkům pacienta. 
Odkrývalo se společné trauma rodiny  
i záseky jejich jednotlivých členů. Bez 
této posloupnosti a práce všech, ale 
také bez respektu k dostatečnému 
množství času potřebného k hluboké 
důvěře, bychom nebyli úspěšní. 

Na druhou stranu jsem léčila jinou 
rodinu, kde po třech sezeních byl 
problém jejich devítiletého syna, opa-
kovaně nemocného, vyřešen. Ten se 
po jenom respiračním onemocnění 
zasekl a nechtěl/nemohl chodit do 
školy. Naháněla ho rázná maminka, 
laskavý tatínek, dokonce i policie.  
A přesto se nic nedělo. Ale protože jsme 
pracovali s celým rodinným systémem, 
všichni členové rodiny byli výborní  
a chtěli pomoct, stačilo pár setkání na 
rodinné terapii, externalizace a bylo 
hotovo. Často také pracuji s jedinci,  
s mladými lidmi, kterým psychosoma-
tické potíže svazují život a neumožňují 
jim dále se vyvíjet. To je radostná práce, 
která má většinou dobré výsledky. Jindy 
přicházejí lidé středního věku s kombi-
nací zdravotních a psychosomatických 
potíží, často i částečnou psychiatric-
kou problematikou (úzkosti, smutky, 

panické ataky). Psychosomatický 
lékař má výhodu, že jej často bouř-
livé potíže pacienta nestraší. Tady je 
práce náročnější a již se neobejde bez 
spolupráce s kolegy psychiatry a fyzio-
terapeuty. Nejnáročnější jsou klienti, 
kteří mají potíže mnoho let. Deset, 
dvacet a více. Pro ty je nejvýhodnější 
léčba formou denního stacionáře, 
komplexní péče nebo hospitalizace. 
A pak i oni mají šanci na zlepšení  
a změnu.  Je radostné pozorovat 
uzdravení mnoha lidí, kteří by jinak 
marně a opakovaně kolovali zdravot-
ním systémem, anebo zoufale hledali 
pomoc, v ne vždy zmapovaných 
vodách alternativní medicíny.  

Rozhovor vedla Monika Matulová

stvým rodičům zeď za zády“. Takovou 
podporu rodičovství, vedení, o které 
se v těžkých chvílích mohou lidé opřít. 
Kdysi tuto roli měly babičky. V současné 
době rodinné tradice a vztahy nahra-
zuje internet, virtuální svět. Ale ten neví, 
jaká specifika má zrovna tahle rodina! 
Ve kterém rodě se předává úzkost, 
kde bolesti hlavy a u koho zažívací 
potíže… Stejné symptomy se táhnou 
generacemi jako tenká červená nitka. 
V minulosti rodinní lékaři, kteří možnost 
zahlédnout tyto křehké souvislosti, měli 
ve znalosti celých generací velkou 
výhodu. 

V batolecím věku se typicky objevují 
potíže s močením a vyprazdňováním. 
Pomočování, troušení stolice, či zácpy 
z různých důvodů. Ve školním zase opa-
kované angíny, bolení bříška, poruchy 
chování, strachy a úzkosti. Dospívající 
děti trápí akné, problémy s jídlem, 
hubeností či nadváhy, únavy a nejis-
toty. Také začínají „vztahové záseky“ 
s rodiči v rámci separačního procesu 
dětí. Je toho mnoho, o čem by se dalo 
psát. 

Každý věk má svá specifika tělesná, 
ale i vztahová. A ta se dějí v neustále se 
vyvíjející rodině. A vývoj dítěte v rodin-
ném systému má také své zákonitosti. 
Jak to tedy ve skutečnosti probíhá? 

Psychosomatickou ambulanci nejčas-
těji kontaktuje rodič nebo sám dospělý, 
který má potíže. Jindy doporučí vyšet-
ření praktický lékař nebo kolega  
z nemocnice. Psychosomatickou péči 
může doporučit alergolog, neurolog, 
gastroenterolog, dětský psychiatr. Často 
přicházejí lidé na základě dobrých 

zkušeností známých, nebo si nás vyhle-
dají sami. Probereme podmínky, 

domluvíme si konzultační hodinu a pak, 
kdo všechno přijde. Pacienti s sebou 
přinášejí lékařskou dokumentaci ke 
kontrole, zda nejprve proběhlo medi-
cínské vyšetření. První setkání slouží pro 
mne k seznámení s konkrétní problema-
tikou pacienta, pro něj k vyzkoušení si 
„jaké to je“. Na konci probereme, zda 
se pustíme do další společné práce,  
a co by mělo být jejím výsledkem. Pokud 
zjistím, že klient potřebuje jiný způsob 
léčby, vysvětlím to a doporučím mu 
jiného kolegu, pomohu jej nasměrovat. 

Výhodou je, že ušetříme dítě  

nebo dospělého dalšímu  

vyšetřování z diagnostické  

nouze, strachu z nemoci,  

nejistoty z přetrvávajících potíží.  

Velmi často vidím, jak se lidem uleví, 
že mohou mluvit o svých potížích, 
i o frustraci z toho, že se doposud nenašla 
jejich příčina. Často se bojí, že byli 
nedostatečně vyšetřeni, že se něco 
přehlédlo. Jak je to možné, že jsou 
„zdraví“ a jejich potíže přetrvávají?  

Měla jsem například rodinu, jejichž syn 
byl důkladně vyšetřen za hospitalizace 
pro dlouhodobé nejasné bolesti kolene. 

Na našem webu naserovnovaha.cz najdete všechny Kolibříky v elektronické 
podobě, a to včetně bonusových materiálů.

MUDr. Barbora Branna
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L. Trapková: Abychom si vyjasnili termín 
bio-psycho-socio, nestačí „slepenec“ 
poznatků o jevech biologických, 
psychologických a sociologických, 
a nechat je ležet vedle sebe jen 
tak, aniž bychom pochopili složitost 
jejich vzájemného působení. Vidíte, 
už mě možná ani nesledujete. Jen 
jsem chtěla naznačit, že Hradčany 
nepoznáte pouze pohledem od Novot-
ného lávky, ani jen od Belvederu  
a nepomůže nám ani samotný pohled 
z Dejvic. Ještě je třeba vstoupit dovnitř 
hradu a seznámit se s jeho historií. 
Teprve pak vám začne ožívat. 

Je to podobné, jako když lékař vyšet-
řuje pacienta v jedné instituci, v jiné 
sedí psycholog, a tentýž pacient se 
do třetice dostane jako klient do péče  
k sociálnímu pracovníkovi. Jestliže 
se ti tři nikdy nesejdou, možná jeden  
o druhém ani neví, je marné uznávat 
bio-psycho-sociální pohled na zdraví  
a nemoc. Zůstane formální dekla-
rací. Tím spíš, že nad tím vším kraluje 
jedinečný životní osud každého jed-
notlivého člověka, jeho rodiny a rodu, 
dědičnost a předávání hřiven i dluhů  
z generace na generaci. 

V. Chvála: Jsou to nejen tři různé pohledy, 
ale zcela jiné tři části naší reality, které 
tvoří celek. A o každou z nich se starají 
odborníci zcela jiných profesí, se zcela 
jiným vzděláním, jinými autoritami, jinými 
organizacemi.

V čem je obohacující pro rodiče i sa- 
motné lékaře pracovat i s bio-psycho- 
sociálním pohledem?

L. Trapková: Hodně záleží na osobnosti  
lékaře, jestli umí vedle svého medi-
cínského vzdělání uplatnit i svou 

přirozenou empatii pro situaci nemoc-
ného. Takového lékaře, který má svou 
práci i pacienty rád, pozná každý. Při 
přetíženosti dnešních lékařů to opravdu 
není samozřejmost. Rodiče se tam cítí 
v bezpečí a jejich klid se pak přenáší  
i na dítě, které se snadněji uzdravuje, 
než v prostředí plném napětí a nejis-
toty, kterou lékař nestačí ošetřit. Ve 
většině případů to úplně stačí. Lékař, 
který je alespoň orientačně vzdělaný 
v základní psychosomatické péči, umí 
navíc rozpoznat ty případy, ve kterých 
je užitečná péče dalších pomáhajících 
profesí, má o nich přehled a s jejich 
zástupci kolegiálně spolupracuje.

V. Chvála: To je těžká věc v době, kdy 
specialista na stále větší detaily platí 
za větší autoritu než ten, kdo zná „od 
každého něco“. Vývoj medicíny je 
strašně rychlý a jde ruku v ruce s roz-
vojem společnosti, kde každý chce 
mít maximum jistot a práv. Lékaři už 
nemohou udělat jen něco na základě 
svého dojmu. Všichni se snaží zajistit před 
chybou tím, že dělají jen to, čím jsou si jisti  
a povinni. K tomu vytváří doporučené 
postupy a diagnostické manuály na 
základě přísné výzkumné metodologie. 
Jenže ta je dobře stavěná převážně na 
biologickou realitu. Život sám se ode-
hrává především v psychické a sociální 
realitě, a v té je všechno velmi nejisté. 
Největší přínos lékaře vzdělaného  
v psychosomatice je v tom, že dokáže 
tuto nejistotu vydržet a nezhoršovat tak 
stav pacienta a jeho rodiny. Naopak je 
povzbuzuje a hledá naději i tam, kde by 
ji jen biologicky vzdělaný lékař nečekal. 
Navíc tím vidí mnohem více souvislostí.  

S jakými častými psychosomatickými 
projevy se u dětí setkáváte a dají se 
jejich spouštěče nějak generalizovat?

Pojetí bio-psycho-sociálního pohledu 
na zdraví a nemoci se začíná více 
rozmáhat i v naší republice. Vnímáte 
větší zájem lékařů o získání znalostí  
z psychosomatiky?

L. Trapková: Záleží na tom, co si kdo 
pod termínem bio-psycho-socio před-
stavuje. Je to určitě dobrá zpráva, 
že přitahuje pozornost. Sama mám 
dojem, že se do významu toho pojmu 
nořím od studií matematiky a potom  
i psychologie stále hlouběji a nemám 
pocit, že je toho konec. Nejprve jsem 

musela pochopit základy obecné 
teorie systémů, pak jsem s úžasem 

pozorovala, že to vysoké teoretické 
poznání opravdu popisuje fenomény 
běžného života. To, když jsem se sezna-
movala s východisky rodinné terapie, 
která studuje systémové vlastnosti 
rodinného systému přímo v každo-
denní praxi. Tam se to týká dynamiky 
rodinných vztahů a jejich prožívání. 

V. Chvála: Je pozoruhodné, že říkáte, 
že se bio-psycho-sociální pojetí zdraví  
a nemoci, hlavní koncepce medicíny 
WHO, které formuloval americký psy-
chiatr Georg L. Engel už v roce 1977, 
začíná rozmáhat i v naší republice.  
To to trvalo! 

V následujícím rozhovoru s dětskou klinickou psycholožkou  
a psychoterapeutkou PhDr. Ludmilou Trapkovou a sexuologem  
a psychoterapeutem MUDr. Vladislavem Chválou, kteří se 
společně mimo jiné věnují i výuce rodinné terapie ve zdravotnictví  
a v psychosomatické medicíně v institutu LIRTAPS a IPVZ, Vám 
přiblížíme co to je psychosomatika, v čem tkví její přínos pro  
rodiče i samotné lékaře, s jakými častými psychosomatickými 
projevy se u dětí setkávají. Zeptali jsme se také na psychosomatické 
poruchy u dětí plynoucí z příliš liberální výchovy nebo z rozchodové 

zátěže rodičů.

ROZHOVOR

Psychosomatika u dětí  
aneb jak může promlouvat 
dětská duše skrz své tělo

 PhDr. Ludmila Trapková  

 MUDr. Vladislav Chvála 



8 9

L. Trapková: Úplně malé dítě se vyjad-
řuje hlavně tělesně. Radost i bolest na 
něm každá matka instinktivně pozná. 
Jak se radostně třepe, nebo zlostně 
natahuje, snadno mu vyletí horečka, 
bolestivě kňourá a maminka pozná, že 
ho bolí bříško nebo ucho. Pozorovala 
jej už v těhotenství a povídala si s ním, 
a když ulevovala sobě, ulevovala  
i dítěti. Ještě dlouho nelze oddělit tak 
úplně dítě od matky. Později se přidává 
otec a jeho význam vedle matky roste. 
Přichází k symbiotickému vztahu mat-
ka-dítě zvenčí a dopomáhá k jejich 
oddělování. 

Když je překážek, kterými dítě sílí,  
a laskavých pobídek, díky kterým sílí 
rádo, tak akorát, mluvíme o zdravém 
vývoji. Porušování této rovnováhy dítě 
projevuje tak, že neprospívá: Tělesně, 
psychicky, v chování. Tělesné projevy 
jsou jen nezralejší obranou proti nepří-
zni než například poruchy chování. 
Psychosomatická léčba pak dopo-
máhá hledání nového vyladění mezi 
rodiči navzájem a dítětem. 

Vidíte, spouštěčů, na které se ptáte, je 
jistě hodně. Existují však určité vývojové 
zákonitosti, které nelze přemoci žádným 
chytráctvím. Generalizovat znamená 
znát tyto zákonitosti. Například vědět, 
že rozdíl mezi rodiči dítěti prospívá a že 
se bezmezné experimentování s jejich 
souhrou nevyplácí.

V. Chvála: Tak tohle všechno jde nějak 
mimo nás, lékaře. Za mého studia se 
vývoj dítěte a s ním i rodiny na lékař-
ských fakultách nevyučoval, a obávám 
se, že se nevyučuje dodnes. Medicína 
věnuje pozornost především biolo-

gickým příčinám nemoci. Rodině 
věnuje pozornost jen všeobecně. 

Respektujeme, že dítě má matku  
a otce, ale žádný velký význam tomu 
nepřikládáme. Do nedávna jsme ani 
nepokládali za vhodné, aby byla při 
hospitalizaci dítěte trvale přítomná 
i matka. A přitom si nelze představit 
chorobu dítěte, která by nesouvisela  
s jeho rodiči a s emočním polem  
v rodině. Jenže tahle představa je 
nepřijatelná i pro mnoho rodičů. Je 
snazší vědět, že vaše dítě stoná protože 
„chytlo nějaký bacil“ než proto, že 
se s manželem neustále hádáte a na 
dětský imunitní systém je toho stresu 
moc, takže si s „bacilem“ neporadí.

V dnešní době mnoho rodičů volí 
liberální výchovu bez jasných hranic  
v přijatelnosti chování u dětí. Jaké sou-
vislosti vnímáte mezi touto výchovou 
dětí a psychosomatickými projevy 
nemocí z ní plynoucích u dětí?

L. Trapková: Tvořivost ve výchově je 
radostnou podmínkou zdravého života 
dětí i dospělých. Pokud liberální společ-
nost této tvořivosti přeje, umožňuje, aby 
se vedle sebe uplatňovaly nejrůznější 
podoby a varianty lidských příběhů  
a osudů, které bývaly v minulosti sešně-
rovávány do tísnivých šablon. Nesmíme 
však zapomínat na jejich složitou prová-
zanost, a že nemůže jít o libovůli. Zdraví 
jednotlivců úzce souvisí se zdravím 
celku, ať už jen v rodině nebo v širších 
společenstvích. Skutečně svobodná 
tvorba jednotlivce obsahuje vědomí 
odpovědnosti za celek. Oběti, tedy 
sebeomezování, které jedinec přináší 
celku, ve kterém žije (nikoli ve smyslu 
victim, ale sacrifise) dodávají tvořivosti 
jednotlivce smysl.

V. Chvála: Přibývá pacientů, kteří stonají 
proto, že nejsou vůbec na žádnou 

zátěž zvyklí. Viděl jsem rodiny, kde děti 
křičí na své rodiče, že nemají právo je 
vychovávat. A dokonce i takové, kde 
děti vyhrožují svým rodičům sociálkou, 
pokud je budou omezovat. Jak mají  
v takové společnosti rodiče uplatňovat 
svůj vliv na děti?

L. Trapková: Nemocné děti tak bývají 
obětí (victim) chaosu v jejich okolí. Je 
to jako kdyby bloudilo v hlubokém lese 
bez průvodce, anebo s průvodcem, 
který se v něm nedokáže zorientovat 
a obstát, když zabloudí. Pak jsou oba 
ohroženi nejen živými predátory, ale 
i pouhou tmou, zimou, nebo vedrem 
a zlomená noha může znamenat 
katastrofu. 

Velkou zátěží pro děti jsou rozchody 
jejich rodičů. Jaké máte zkušenosti  
s psychosomatizací u nich?

V. Chvála: Ano, je to obrovská zátěž. 
Stres, který trvá obvykle dost dlouho  
v takových krizích, vyvolává celou řadu 
symptomů. Ty mají navíc tendenci 
celý systém rodiny stabilizovat, takže 
přechází do chronicity tím, že nutí roz-
hádané rodiče společně se alespoň 
o nemocné dítě starat. Ale to je příliš 
složité na tento krátký rozhovor.

L. Trapková: Bývá to stres pro všechny. 
Rodiče mívají každý sám se sebou tolik 
bolestivých starostí a sami churaví, 
takže se jim empatické pozornosti pro 
nezralé a mnohem méně odolné dítě 
už nedostává. Je jen logické, že se tam 
pak doslova předhánějí jejich nemoci, 
která z nich přitáhne největší díl péče. 
Chodí se po doktorech, psycholozích, 
na OSPOD a k právníkům, každý z těch 
tří k těm svým. 

Řešení existuje v prevenci. Čím více 
je svobody u jednotlivce, tím naléha-
vější je ve společnosti hledání smyslu 
partnerství a rodičovství, pochopení, 
že jde o dvě odlišné funkce, které 
sice patří k sobě, ale nesmí se zamě-
ňovat. A když už je tragický vývoj  
v běhu, účinnější intervence než jed-
notliví odborníci, mohou poskytovat 
dobře sladěné týmy odborníků ze 
všech těch oblastí bio, psycho i socio, 
jak jsme o nich už mluvili. Současná 
organizace zdravotnictví dává malou 
šanci takové týmy vytvářet. V puto-
vání od odborníka k odborníkovi, kteří 
o sobě vzájemně nevědí, jde o stejný 
princip, jako když dítě vychovávají 
rodiče, kteří se nepotkávají a nemluví 
spolu. 

Máte nějaké poselství pro rodiče, kteří 
začínají vnímat, že nemoc jejich dítěte 
může mít příčinu v psychice?

V. Chvála: Ať se takové myšlenky 
nebojí. Ať si spolu sednou a vyjasní si 
situaci, a pokud se nemohou domlu-
vit, ať neváhají navštívit odborníky. 
Rodinná poradna je v každém větším 
městě a konzultace jsou zdarma. 
A taky nezapomínejte, že existují  
i nemoci dětí, které s vašimi hádkami 
nemusí souviset!
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ROZHOVOR
L. Trapková: Nemám co dodat, vyslo-
vovala bych jen všeobecně známé 
triviality. Jako když nám babičky radily: 
Děti, děti, mějte se rády! Ale ano, ale jak 
se to dělá, že? Snad bych jen dodala: 
V konfliktech člověk zraje a roste.  
Za nejzhoubnější pokládám, když se jim 
někdo na úkor ostatních vyhýbá. To je 
pak každá rada drahá.

Existuje ve vaší práci někdy někde 
prostor i pro to „spirituální“?

L. Trapková: To je přeci všudypřítomné. 
Spiritualita je samozřejmou součástí lid-
ského života podobně jako sexualita, 
jak nás před lety upozornil páter Raban 
z Hejnic, který nám takovou přiléhavou 
metaforu nabídl. Před sto lety bylo zapo-

vězeno mluvit otevřeně o sexu, říkával, 
a proto to lidé ani neuměli. Podobné to 
je se spiritualitou dnes, pokud se ovšem 
spiritualita nezaměňuje se členstvím  
v církvi. Psychosomatika se přeci také 
týká každého z nás a nezaměňujeme 
ji s medicínou. Instituce pečují o obsah 
a hodnoty určité oblasti, zkoumají  
a kultivují také jejich jazyk. Když se v psy-
chosomatice provozované jako léčba 
nezmiňujeme o spiritualitě, nezna-
mená to, že ji nežijeme a necítíme. 
Proniká do naší práce a jen někdy se 
otevřeně projeví v rozhovorech s paci-
enty. Nejčastěji když se dotýkáme smrti. 
A také zrození. Jistě tu neříkáme nic 
nového.

Rozhovor vedla Monika Matulová

PhDr. Ludmila Trapková 

dětská klinická psycholožka, 

psychoterapeutka, rodinná  

a systemická terapeutka

MUDr. Vladislav Chvála  

lékař se specializací v sexuologii 

a psychosomatické medicíně, 

psychoterapeut, rodinný  

a systemický terapeut, 

zdravotnický garant

Biosyntetická 
psychoterapie v praxi

 PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. 

Vaším hlavním zájmem je tedy bio-
syntéza. To však může být pro mnohé 
velice vzdálený pojem připomínající 
biologii nebo dokonce určitou skupinu 
potravin. Jaký je skutečný význam 
tohoto slova? 

To máte pravdu a ono tomu tak skutečně 
také je. Biosyntéza v psychologické 
praxi je psychoterapeutická metoda, 
komplexní přístup k člověku, jejímž 
autorem je David Boadella. V roce 1998 
byla uznána Evropskou psychoterape-
utickou asociací jako první vědecká 
metoda v somatické (na tělo zamě-
řené) psychoterapii. V České republice 
se rozvíjí Biosyntetická psychoterapie, 
která prohlubuje a rozvíjí metodu biosyn-
tézy o nejnovější poznatky z neurověd, 
propojuje ji s psychodynamickým (hlu-
binným) pohledem na člověka, pracuje 
s traumaty, ale také se spirituální strán-
kou každého jedince. 

Pro které případy se léčba biosyntézou 
konkrétně využívá? 

Biosyntetická psychoterapie se zabývá 
širokou škálou témat, od narození po 

smrt. Klientem může být prakticky kdo-
koliv, kdo prochází náročným životním 
obdobím, nebo získal traumatickou 
zkušenost. Velmi často přicházejí klienti 
s psychosomatickými obtížemi, pro-
blémy ve vztazích. Klientem však může 
být také každý, kdo stojí o osobní rozvoj 
a růst. 

Jaké postupy se zde využívají?  

Vedle dialogu a slovní analýzy užíváme 
také práci s pohybem, dotekem, 
dechem, vnitřními obrazy… Cílem 
všech těchto postupů je dosažení 
emoční vyrovnanosti, nalezení správ-
ného svalového napětí a koordinace, 
dosažení vyváženosti jak v těle, tak  
v širším životě. Spíše než na patolo-
gii se v terapii orientujeme na vnitřní 
zdroje a sílu člověka. Smyslem je tedy 
nalezení vlastní cesty k plnému životu, 
propojení emočního a tělesného pro-
žívání s rozumovou stránkou, objevení 
a využití vlastních zdrojů každého z nás, 
byť se jedná o sebetěžší zkušenost. 

Jste vedoucí Katedry pedagogické 
a školní psychologie na univerzitě  
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je důležité. Pro akutní pomoc existují 
Krizová centra, poradny, kde můžete 
přijít bez objednání.  

Provádíte Vy sama ještě nějaké studie, 
které by obor obohacovaly? Je už  
v této oblasti vše objeveno nebo se lze 
ještě posunout?

Já osobně v současné době ne, ale po 
Evropě, resp. po celém světě působí 
výzkumné skupiny, které metodu a celý 
její koncept neustále rozvíjejí, zpřes-
ňují, obohacují v souladu s vědeckými 
poznatky v psychologii a příbuzných 
oborech.

Rozhovor vedla Adéla Ščuková

v Ostravě. V jakém oboru konkrétně je 
možné studovat právě biosyntézu? 

V roce 2007 vznikl v Praze Český insti-
tut biosyntézy, jehož posláním je tuto 
mezinárodně uznávanou metodu v ČR  
rozvíjet. Jeho hlavní činností je pak 
organizace pětiletého psychoterape-
utického výcviku v biosyntetické psy- 
choterapii dle evropských standardů. 
Skládá se z tříleté sebezkušenostní části 
a navazující pokročilé dvouleté části 
zaměřené na terapeutickou praxi. Co 
do vzdělání, tak abyste do výcviku 
mohli vstoupit, potřebujete mít vysoko-
školské studium nejlépe humanitního 
směru s titulem minimálně Bc. Pak jsou 
ještě další podmínky.

Jaké bylo Vaše studium? Co Vás vedlo  
k volbě oboru, a proč právě biosyntéza? 

Psychoterapeutický výcvik je náročný. 
A to jak z čistě pragmatické stránky, 
tedy časově a finančně, tak především 
osobní angažovaností. Ne nadarmo se 
říká, že podívat se na sebe je to nej-
těžší… Navíc tím zapojíte do procesu  
i rodinu a vaše okolí. Proto jsem pečlivě 
vybírala, hodně četla a studovala, 
hledala, co mě osloví – nejen rozumově, 
ale srdcem. A tak jsem pozvolna 
začala navštěvovat nejprve workshopy 
a semináře nabízející ochutnávky 
metody, nebo nějaký její díl. Oslovilo 
mě, jak je biosyntéza, coby metoda, 
jemná, laskavá, vytvářející především 
bezpečný prostor pro klienta. Jak jsou 
terapeuti - lektoři i při své vysoké odbor-
nosti nesmírně lidští, srdeční, opravdoví 

– moudří. Líbilo se mi, že biosyntéza má 
v sobě různorodost a rozmanitost, všímá 
si a prohlubuje tělesné uvědomění  

v souvislosti s pocity i logikou, je posta-
vena na vědeckých základech,  

a přesto se věnuje v dnešní době 
opomíjené spirituální stránce člověka.  
Prostě jsem se na první pohled zamilo-
vala. Pak následoval vstup do „velkého“ 
výcviku a nyní již pracuji jako samo-
statný terapeut. 

Biosyntéza se pro mě stala v neposlední 
řadě spíše životním stylem a filosofií, 
nežli „jen“ samostatnou psychoterape-
utickou metodou.

V čem je studium biosyntézy přínosné? 
Proč byste ho studentům doporučila? 

Skrz biosyntézu se neustále učím být 
v kontaktu. Se svým tělem a proží-
váním, rozumem a tvořivostí, vnitřní 
silou; s klienty, s lidmi - v jedinečnosti 
každého životem tkaného příběhu;  
s přírodou – naším krásným a ohromují-
cím domovem. A to vše vnímám jako dar, 
který nám byl, díky životním okolnostem, 
kulturním a dobovým vlivům, různoro-
dým situacím, které život přinesl, v různé 
míře odňat. Vracet se zpět je mnohdy 
bolestné, ale ve výsledku nesmírně 
vyživující a silné. Tak proto bych jej stu-
dentům/tkám, různého věku, doporučila.

Pokud by měl někdo zájem takovou 
terapii podstoupit, jak by měl postupo-
vat? Je zde důležitý i výběr konkrétního 
terapeuta? 

Odhodlat se vstoupit do terapie vyža-
duje mnohdy velkou odvahu. A tak 
bych v prvé řadě řekla, ať se lidé 
nenechají odradit dlouhými čekacími 
lhůtami, nebo odmítnutími pro plnou 
kapacitu terapeutů. Ať toto vezmou 
jako součást svého hledání – kdy 
prostě jednou nastane vhodná doba, 
a nalezne se ten člověk, který jako 
terapeut odborně i lidsky sedne. Obojí 

PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.

PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D. je psycholožka a vysokoškolská pedagožka 

působící na pozici vedoucí Katedry pedagogické a školní psychologie 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Dlouhodobě se věnuje i lektorské 

činnosti ve vzdělávacích a seberozvojových kurzech či projektům zaměřeným 

na výzkum i aplikační rovinu. V individuální terapeutické praxi se věnuje práci 

zaměřené na provázanost tělesných a psychických procesů a na jedinečnost 

vnitřních zdrojů každého člověka. Kromě terapie slovem také nabízí klientům 

možnost práce s tělem, pohybem, dechem či hlasem. Tématem mohou být 

jak například náročné životní situace, krize, psychosomatické obtíže, vztahová 

témata, tak i chuť k osobnostnímu rozvoji, aj. 

Je rovněž autorkou knih o životě se zrakovým postižením, publikací s orientací 

na partnerskou a manželskou psychologii, či výzkumů z oblasti technického 

nadání a genderového přístupu k němu.

Absolvovala řadu akreditovaných odborných kurzů a komplexní terapeutický 

výcvik v metodě Biosyntetická psychoterapie. S nadšením prvky biosyntézy 

využívá ve své pedagogické praxi pro budoucí povolání u studentů  

a budoucích pedagogů.

PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
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TÉMA
3) Hledat významy, které konkrétní 
příznak v sobě může obsahovat. Je 
výhodné pracovat otevřeně, „mnoha-
úrovňově“. Představa, že přijdu na jednu 
příčinu, která mi „to“ vyřeší, z mé zkuše-
nosti nefunguje. Dokonce se může dít 
to, že příznaky se za několik měsíců, či let 
vrátí, ale tentokrát to bude jiný příběh. 
Ta otevřenost pro mě znamená, že 
jedno nevylučuje druhé. Tedy významů 
může být více a je vhodné prozkoumat 
všechny, které nám přijdou zajímavé 
a dávají jakýsi smysl, a zkoumat i jejich 
propojení. 

4) Věnovat se emocím. Z hlediska 
vědeckého se v souvislosti se soma-
tizací mluví o tzv. alexithymii, což je 
pojem, který zastřešuje neobratnost 

v práci s emocemi. Je jednoznačně 
dokázáno, že snížená schopnost vnímat 
svoje emoce, pojmenovat je a sdělit 
(3 oblast zahrnující alexithymii) úzce 
souvisí se somatizační problematikou. 
Jinými slovy se nabízí tato souvislost: 
necítím dostatečně = potřebuji silnější 
impulz = nastupuje tělesná bolest. Tudíž 
logickým krokem je učit se se svými 
emocemi zacházet. Vesměs jsme velmi 
tělesní… Co je to emoce? To není 
jen nějaký pocit, který prostě cítíme, 
bez kontextu. Je to velmi promyšlený 
inteligentní a vývojově velmi účelně 
zakotvený mechanismus, jehož kořeny 
patří metabolickým procesům. Je to 
autoregulační mechanismus, který 
poukazuje na naši současnou situaci 
(obrázek 1.). 

Z hlediska psychiatrického je úzkost 
definovaná jako nepříjemný prožitek 
obav, který nemá jednoznačný objekt, 
na rozdíl od strachu. Úzkostné poruchy 
se dělí do několika skupin podle pří-
znaků a příčin. A jednou z diagnóz ze 
skupiny úzkostných poruch je soma-
tizační porucha, která se vyznačuje 
přítomností tělesných příznaků, bez 
prokazatelných změn v těle. Můžeme 
prožívat bolesti břicha až zvracení, 
změny chuti, svědění i pálení kůže, 
zadýchávání, bolesti na hrudi či nepří-
jemné pocity v genitáliích a mnoho 
dalších. Pokud se nenajde jednoznačný 
organický podklad a potíže trvají déle 
než 2 roky, zabýváme se jimi nadměrně 
a snižují výrazně kvalitu našeho života, 
můžeme do této „škatulky“ zapadnout. 
Někteří lidé navštíví mnoho lékařů, kde 
opakovaně slyší „nic Vám není“. Hledají 
jednoznačnou prokazatelnou příčinu. 
Putují a upínají se k představě, že přeci 
to musí být nějaká nemoc, jen se na to 
ještě nepřišlo. Jakoby již tato samotná 
situace poukazovala na „něco důleži-

tého“, co se odehrává v životě toho 
člověka. Co se to vlastně může 

dít? Rád bych zdůraznil, že níže popíši 
pouze můj osobní názor, vycházející  
z praxe psychoterapeuta a psychiatra. 

Psychosomatický přístup pro mě znamená 
věřit významu toho, co se se mnou děje. 
Osvojit si pohled, že se nejedná o nějakou 
náhodu nebo „poruchu“, ale o zprávu 
mého těla o mém životě. A nemyslím si, že 
existuje jednoduchý algoritmus významu. 
Je to z mého pohledu tak, že ty stejné 
potíže, například potíže s polykáním, 
nesou pro dva jedince odlišnou historii, 
unikátní význam a cesta úzdravy bude 
mít jinou podobu. Na druhou stranu prin-
cipy můžeme popisovat stejné. Dovolím 
si vypsat pár, které mi přijdou zásadní. 
Jednoduše se o nich píše, ale skutečně 
je provést, může být náročné. Jedná se  
o proces. 

1) V první řadě jde o převzetí zodpo-
vědnosti za svoje zdraví, potažmo celý 
svůj život. Jak lehké je napsat tuto větu! 

2) Dále je dobré zmapovat a případně 
přehodnotit vztah ke svému tělu a jeho 
inteligenci. 

Somatizační porucha – co můžeme 
vidět za touto škatulkou?

 MUDr. Michal Raszka, Ph.D. 

Obrázek 1. Damasiův strom homestatické regulace (Damasio, A. 2003, p.32, 
autorův překlad Looking for Spinoza. Joy, sorrow and the Feeling Brain. Boston: 
Houghon Mifflin Harcourt)

Damasiův „homeostatický strom“

pocity

emoce

pudy a motivace

bolest a slast

imunitní odpověď

bazální reflexy

metabolické regulace

Dovolím si spíše zamyšlení nad tématem než odborný článek plný 
odkazů. Pár vhledů z praxe, se kterými bych se s vámi rád podělil.
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životě. Může to být projev obranného 
mechanismu. Tady se můžeme dostá-
vat do úzkých, a celé se to komplikuje, 
a vlastně protiřečí. Rád bych se opět 
vrátil k otevřenosti, která umožní praco-
vat s oběma variantami. 

5) Věnovat se vztahům a jejich histo-
rii. Jedním ze základních vztahů jsou 
rodinné a ten nejdůležitější je sám se 
sebou. Opět, lehce se řekne. Pouze prů-
běžná práce na sobě, experimentování, 
zkoumání a upřímnost k sobě pomáhá 
pomalu rozplétat ten náš životní zamo-
tanec, jehož uzel se u některých z nás  
projevuje v podobě záhadných za 
organicky nevysvětlitelných tělesných 
příznaků. Nejsme divní. Jsme citlivé 
bytosti a potřebujeme změnu, něco 
pochopit, prožít a podle získaných zku-
šeností začít žít jinak. 

Somatizace může zásadně snižovat 
kvalitu života. Vede k velkým pochyb-

nostem o sobě, k obavám o zdraví, 
zasahuje do vztahů. Zmíněné principy 
práce jsou nabídkou, a nechci tím sdělit, 
že cesta je jednoduchá. Nicméně mám 
zkušenost, že každá investice do změny, 
každý drobný krůček, se počítá. Jako 
když skládáte mozaiku. Přeji všem, aby 
se podařilo poskládat tolik dílků, kolik je 
potřeba, a aby do sebe zapadly tak, 
abychom následně mohli žít spokoje-
nější a naplněný život.

Jedním z mechanismů, který hraje roli  
v somatizaci, je smyčka, kdy nadměrné 
upínání pozornosti (které je samozřejmé 
při prožívání nepříjemných tělesných 

prožitků), vede k tzv. somatosenzorické 
amplifikaci (obrázek 2.), což jednoduše 
řečeno znamená zesílení příznaků.

Proč tomu tak je? Můžeme o tom dis-
kutovat. Jedním z vysvětlení pro mě 
je paměť těla (implicitní, tedy nevě-
domá), která zapisuje naše zkušenosti 
a při náročných, které potřebujeme 

zpracovat, má možná tendenci 
dostat se do vědomí, a tak ukončit 

nedokončené věci. Slova nestačí. Život 
je bytí v těle a prožívání.  Na druhou 
stranu může se jednat o naučené pro-
žívání, které se potřebujeme odnaučit 
a možná se tomu nevěnovat. Může to 
být „zástupný problém“, který odvádí 
pozornost od toho důležitého v našem 

MUDr. Michal Raszka, Ph.D.

Psychoterapeuticky smýšlející psychiatr, manžel a otec dvou dětí, nadšený 

průzkumník světa psyché a soma. V rámci projektu WWW.SEMIPRO.CZ nabízí 

společně s PhDr. et Mgr. Petrem Štípkem webináře na téma úzkosti a výchovy dětí.  

V minulosti působil v bývalém Psychiatrickém centru Praha (současný Národní 

ústav duševního zdraví), kde se výzkumně věnoval vztahu psychoterapeutického 

efektu v souvislosti s disociativními stavy a změnami elektroencefalografické 

aktivity. Je lektorem hlubině zaměřeného psychoterapeutického výcviku S.U.R. 

a členem výboru Neuropsychiatrického fóra z.s., které se snaží o užší propojení 

mezioborové spolupráce. V současné době pracuje na akutním psychiatrickém 

oddělení CNS-Centra Třinec a spolu se ženou vede skromnou soukromou 

psychoterapeutickou praxi WWW.K-SOBE.CZ. Věnuje se lektorské činnosti pro 

pracovníky v sociálních službách a také tématu neuropsychoterapie. 

Více na www.k-sobe.cz

MUDr. Michal Raszka, Ph.D.

Obrázek 2. Terapeutické schéma zobrazující vědecky podložené vztahy souvise-
jící se somatizační poruchou, které zohledňuje další její aspekty. O tom více třeba 
někdy příště…

Úzkosti a deprese
(afektivní dysregulace)

Somatosenzorická

amplifikace

Narušená vazba
(opomíjení, rušivé rodičovství) 

Alexithymie
Narušené vztahy
(včetně teraupetického)

Katastrofizace

antidepresiva, 
sport

relaxace,

odvedení

pozornosti

trpělivost 

a pochopení

metakognice

 vyjadřování emocí

Ogrodniczuk et al.2011

Somatický příznak

Nadměrné vyhledávání

péče, ujišťování, vyhýbání

Thorberg et al. 2011

Bailey et al. 2006

Duddu et al. 2006

emoční gramotnost

zmapovat chování,

omezit vyhýbání, ujišťování

a lékařské prohlídky

Vanheule et al.2010

edukace, alternativní

vysvětlení symptomů

Práce s negativním očekáváním  

a obavami o své zdraví

bezpečí ve vztahu,korektivní zkušenost, 

práce se vztahovým traumatem 
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bytosti jako celku, jehož části jsou vzá-
jemně propojeny. Komplexnost přístupu 
v terapii je pak taková, že u klienta 
mohu dle možností diagnosticky i tera-
peuticky oslovit i ovlivnit všechny úrovně 
celého systému. Každý problém se vždy 
projeví na všech úrovních, ale subjek-
tivně je vnímán jen na některé z nich. 
Úspěšná léčba by měla být výsledkem 
oslovení všech úrovní (fyzické, emoční, 
mentální) a následném vzájemném 
zaintegrování těchto úrovní. 

Ve své práci nyní máte hodně klientů  
s následky prožitých traumatických 
událostí. Chodí k Vám děti? 

Ve většině mám spíše dospělé klienty. 
Děti také, ale nespecializuji se na 
ně. Zajímavé je však to, že u většiny 
dospělých klientů, kteří vykazují projevy 
prožitého traumatu, se dostaneme  
k projevům, které ukazují, že potíže 
mají svůj původ v raných stádiích jejich 
vývoje. To znamená, že v prenatálním 
období, při porodu nebo v prvních měsí-
cích a letech našeho života jsou často 
okamžiky, které nás mohou značně 
ovlivnit a mají své projevy i v pozdějších 

stádiích vývoje a v dospělosti. Lze tvrdit, 
že čím dříve v našem životě zažijeme 
nějaký traumatický, nervový systém 
zahlcující zážitek, tím více se vtiskne do 
našeho systému, a tím více ovlivňuje 
náš další vývoj, naše vnímání a strategii 
chování. Je vysledováno, že tito jedinci 
pak mají následně více traumatických 
událostí ve svém životě, protože se 
jejich systém snaží nevědomě vyhledá-
vat situace, které by jim mohly pomoci 
dořešit minulé traumatické zážitky.

Můžete nám zjednodušeně popsat 
mechanismus, jak naše tělo reaguje 
na trauma?

Na každý zahlcující podnět reagujeme 
aktivací (boj, útěk) a pokud je úspěšně 
reakce dokončena, nezanechá to 
na nás vážnější následky. Pokud ale 
nedojde k deaktivaciw (využití aktivní 
energie k záchraně), dojde k tzv. zamrz-
nutí. Proces se nedokončí a v systému 
dojde k určité blokaci, náhradnímu 
řešení, které je doprovázeno disociací 
(celkové nebo částečné odpojení od 
těla, emocí apod.) a následně ke změně 
strategie chování. Celé to má za násle-
dek to, že ze zdravého stavu „mohu žít“ 
jdeme do stavu „musím přežít“. Toto je 
ale zcela jiný fyziologický proces, který 
by měl trvat v organismu jen nezbytně 
nutnou dobu, ale my se v něm můžeme 
nacházet celé roky. V tomto stavu jsou 
jinak nastavené priority, takže je akti-
vován pohybový aparát, respirační  
a kardiovaskulární systém, a naopak 
utlumeny funkce trávící a rozmnožo-
vací. V optimálním zdravém procesu 
je toto nastaveno k útěku nebo boji  
a následně pak zregulováno do normálu, 
a to ve velice krátké době. Při nemožnosti 
toto provést si organismus nastavení  
v určité míře ponechá a pro nás 

Vystudoval jste fyzioterapii a následně 
další výcviky a techniky, které nyní 
používáte ve své terapeutické praxi. 
Celé to nazýváte Komplexní psycho-
somatikou. Můžete nám to trochu 
přiblížit?

Po studiu fyzioterapie jsem v praxi 
často přicházel do bodu, kdy jsem 
věděl, že příčina obtíží, se kterými lidé 
do ordinace přišli, jsou někde jinde než 
v pohybovém aparátu, kde je subjek-
tivně pociťovali. Začal jsem tedy hledat 
další možnosti, jak vhodně oslovit  
i další systémy lidské osobnosti, a jak se 

co nejvíce přiblížit skutečné příčině 
nemoci. Nakonec mám ve svém 

portfoliu techniky, kterými mohu zasa-
hovat jak na úrovni pohybového 
aparátu, tak na úrovni viscerální (vnitř-
ních orgánů) i na úrovni celého řízení. 
Stěžejní je nyní práce na ovlivnění  
a regulaci vegetativního (autonomního) 
nervového systému. Tady zejména pou-
žívám techniky Somatic Experiencing®  
a kraniosakrální terapie. Celé to pojímám 
tzv. celostně, komplexně.  Můj přístup  
k psychosomatice je asi trochu jiný, 
než je zvykem. Dříve psychosoma-
tika byla na okraji západní medicíny. 
Označovaly se tak nemoci a symptomy, 
u kterých západní medicína neuměla 
určit příčinu. Nyní by měl být přístup již 
trochu jiný, zejména ve vnímání lidské 

Mgr. Luděk Vágner je terapeut, majitel LIFE BALANCE CLINIC. 
Vystudoval fyzioterapii, osteopatické výcviky v kraniosakrální terapii 
a viscerálních manipulací, výcvik Somatic Experiencing® – léčba 
traumatu dle P. A. Levina a další. V současnosti kombinuje v terapii 
všechny techniky dle potřeby a možností klienta, což souhrnně nazývá 
komplexní psychosomatikou. V následujícím rozhovoru se budeme 
věnovat obsahu a přínosům práce s komplexní psychosomatikou  
i u dětských klientů, vlivům stresových a traumatických zážitků na 
vznik budoucích nemocí a dalším zajímavým poznatkům z praxe.

ROZHOVOR

Vliv stresových a traumatických 
zážitků na kvalitu vývoje  

a prožívání dítěte

 Mgr. Luděk Vágner 
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to pak znamená napětí ve svalech  
a měkkých tkáních, jiný dechový mecha-
nismus, změna krevního tlaku, oslabené 
trávení apod. V dětském věku to ještě 
kolikrát není tak patrné, ale s přibývají-
cími lety, sociálním zatížením a dalšími 
stresujícími faktory se toto začne projevo-
vat symptomy, které pak všichni známe  
a přičítáme je až pozdějším vlivům života.

Jak lze tomuto předcházet, eventuálně 
eliminovat následky traumatu u dětí?

Hlavní je pochopit základní principy 
reakce lidského organismu na trauma-
tické situace. Obecně jsme se v našem 
vývoji dostali do stavu, kdy nám není 
dovoleno, nebo si sami nedovolíme, 
nechat proběhnout zdravou instink-
tivní reakci na danou situaci a vše spíše 
potlačíme nebo utlumíme. V dospělosti 
má člověk daleko více možností, jak  
s danou situací naložit, ale dítě je zcela 
odkázáno na dospělé v jeho okolí. Je 
potřeba pochopit, co při traumatu 
chybí a snažit se tyto kvality doplnit. Je to 
zejména pocit bezpečí a dostatek času. 
Při traumatu tyto kvality mizí, situace se 
stává nebezpečnou, je to zahlcující, je 
málo času… Úkolem dospělého tedy 
je, aby v co největší míře, tyto kvality 
co nejdříve po traumatizujícím zážitku 
dítěti opět vytvořil. Nebo nejlépe, aby 
je dítěti vytvářel, pokud možno stále. 
Při neodkladných procesech alespoň  
v esenciální formě. To znamená, být co 
nejvíce v kontaktu, vysvětlit, co jej čeká 
při vyšetřeních a zákrocích, poskytnout 
hned podporu po zákroku apod. Dítě 
po narození až do svých 18 měsíců 
věku se může zklidnit pouze přes dotek 
a sací reflex, kdy vytváříme pocit 
bezpečných hranic, tedy hlavně při 

chování a kojení. Jde hlavně o vytvo-
ření kontaktu, spojení s bezpečím. 

Uvedl jste, že hodně dospělých má své 
potíže na podkladě raných traumatic-
kých zážitcích. Můžete to rozvést?

Ano, většina dospělých, kteří trpí 
následky dřívějších traumat, má často 
v anamnéze buď komplikovaný porod, 
nebo následné hospitalizace bez pří-
tomnosti rodičů, nebo lékařské zákroky 
v raném věku. Časté jsou také následky 
způsobené vlivem emočního stresu 
při nevhodné výchově, rozporech  
v rodině, školce, ve škole atd. Mnoho 
těchto zážitků si v dospělosti nepama-
tujeme, a tudíž je s nynějšími problémy 
ani nespojujeme. V těle je ale zapsán 
každý okamžik našeho života.

Co s tím můžeme dělat?

Naše nervová soustava je evolučním 
procesem stavěna tak, že první vždy 
reaguje tělo, pak přichází emoce 
a až následně situaci vyhodnotíme 
mentálně. Stejný by měl být postup 
při první pomoci nebo při následné 
terapii. Pokud našemu tělu vytvoříme 
bezpečný prostor, dáme mu dostatek 
času a možnost orientace, výrazně tím 

Mgr. Luděk Vágner
Terapeut a fyzioterapeut

pomůžeme dořešit traumatický zážitek 
a umožnit tělu dostat se zpět do stavu 
rovnováhy a tím mu dáváme možnost 
zase zdravě fungovat. 

I ve výchově se dá udělat spousta chyb, 
které mohou vést k traumatizujícím pro-
jevům. Je dobré vědět, že malé dítě se 
opravdu samo zklidnit neumí. Potřebuje 
k tomu nás dospělé, abychom mu 
vytvořili podmínky pro uklidnění. Pokud 
například necháme dítě samo tzv. 
vybrečet v jeho pokoji v postýlce, aby 
si nezvykalo, tak se neuklidní. Je to pro 
něj velmi nepříjemné, a když už nepo-
může plakat, tak jediná možnost, jak 
toto přežít je odpojit se (disociovat), 
tedy necítit úzkost z oddělení od rodiče  
a od pocitu bezpečí. Rodič si myslí, že to 
zafungovalo, ale opak je pravdou. Je 
tedy jasné, že při hospitalizaci malého 
dítěte bez přítomnosti rodiče se to děje 
v daleko silnější míře. Pokud tato strate-
gie odpojení zafunguje, používáme ji  
v dalším průběhu života. 

Je velmi mnoho dospělých, kteří takové 
odpojení mají a je jejich součástí života, 
aniž by si to uvědomovali. Nejsou moc 
v kontaktu se svým tělem, neznají stav 
hlubokého klidu, musí neustále něco 
dělat, nebo se naopak odpojovat, což 
dnes jde velmi snadno pomocí moder-
ních technologií. Tento stav ale není 
zdravý, celý systém není správně koor-
dinován a přináší to mnoho symptomů, 
kterým říkáme civilizační choroby.

Jak se k Vám na kliniku tedy mohou pří-
padní zájemci přihlásit a jakou formou 
je léčba hrazena?

LIFE BALANCE CLINIC má nyní dvě 
pobočky, a to v Olomouci a v Šumperku. 
Věnujeme se dvěma oblastem. První je 

léčebná rehabilitace a fyzioterapie, 
kde mám skvělé kolegyně fyzioterape-
utky, které zajišťují fyzioterapeutickou 
péči hrazenou ze zdravotního pojištění. 
Druhá oblast, kterou jsem již zmiňoval 
a kterou zajišťuji je komplexní psycho-
somatika. Tato péče zatím bohužel 
naším zdravotnickým systémem pro-
plácena přes zdravotní pojištění není 
a klienti si tuto léčbu hradí sami. Ale  
i přesto zájem zcela převyšuje mé mož-
nosti. Dlouhodobě nejsem schopen 
přijímat mnoho nových klientů. Nás, co 
pracujeme tímto stylem, je totiž stále 
velmi málo a poptávka je veliká. Do 
budoucna se ale rýsuje naděje, protože 
podobný terapeutický přístup oslovuje 
stále více kolegů zdravotníků a vím, že 
začínají podobné techniky studovat  
a přidávat do své praxe.

Rozhovor vedla Monika Matulová
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Velmi důležitá je spolupráce 
rodičů

Samotní rodiče psychický vliv na potí-
žích svých dětí často těžko akceptují. 
Domnívají se, že se jedná o obvinění 
ze selhání v jejich  rodičovské roli, nebo 
že jsou neprávem osočováni ze zane-
dbání pomoci dítěti.  Tělesné potíže 
chápou jako jasný projev somatického 
onemocnění a dítě podle nich nemá 
žádné psychické potíže. Rozbíhá se 
kolotoč vyšetření od širokého labo-

U dětí a dospívajících se setkáváme 
s psychosomatickým onemocněním 
častěji než u dospělých. Tělo reaguje 
na vnější vlivy, které jedinec nemůže 
a neumí ovlivnit v rámci společen-
ské komunity, ať už je to rodina, škola, 
sportovní sdružení a jiné, které dítě 
navštěvuje.   

Psychosomatické potíže má 
každé desáté dítě 

Psychosomatickými potížemi trpí v Čes- 
ké republice přibližně 10 % dětí. Postihují 
rovnoměrně chlapce i dívky. Jde  
o velmi variabilní skupinu. „Míra psy-
chické zátěže, která přispěla k rozvoji 
jejich obtíží, může být různá.  Škála 
projevů je velmi pestrá. Mohou to být 

bolesti hlavy, kašel, bolesti na hrud-
níku, bolesti břicha napodobující 

orgánové postižení jako apendicitidu, 
onemocnění žlučníku, žaludku, slinivky, 
ledvin. Častými projevy jsou zvracení, 
nechutenství, nespavost a další,“ popi-
suje přednosta Dětské kliniky Fakultní 
nemocnice v Ostravě doc. MUDr. 
Michal Hladík, Ph.D, který pracuje také 
jako soudní znalec v oborech intenzivní 
medicína, pediatrie, nefrologie a je  
i revizním lékařem v České průmyslové 
zdravotní pojišťovně.

Na dětských pracovištích se podle 
docenta Hladíka vyšetřuje mnoho 
dětí, které mají pestré potíže, těžko 
zařaditelné bez podrobných vyšetřo-
vacích postupů. Teprve po vyloučení 
řady chorob, tedy vyloučením per 
exclusionem, je možné s velkou pravdě-
podobností určit jako zdroj potíží, které 
se projevují tělesnými obtížemi, psychiku.

Psychosomatické projevy jsou hranicí, na které se setkávají dvě 
oblasti. První oblastí je biologická medicína, která objektivizuje zdroj 
potíží pomocí širokého spektra vyšetření od zobrazovacích metod 
přes laboratorní vyšetření až po mikroskopické vyšetření tkání. Druhou 
je oblast psychiky, kdy má pacient somatické obtíže, odpovídající 
některému z onemocnění, ale nenajdeme odpovídající objektivní 
zdůvodnění. Pak hovoříme o psychosomatických onemocněních.  

Psychosomatické 
souvislosti u dětí

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

ratorního spektra přes rentgenová 
vyšetření až po endoskopická vyšetření 
zažívacího traktu. Psychologické vyšet-
ření může vyslovit podezření na možný 
psychický podíl. Ani po podrobném 
vyšetření a po vyloučení všech předpo-
kládaných tělesných příčin není možné 
se stoprocentní jistotou prohlásit, že se 
nejedná o počínající somatické one-
mocnění. To vyloučí až opakované 
sledování s posouzením vývoje stavu. 
Spolupráce rodičů je v celém tomto 
procesu velmi důležitá.
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Možná začnu tím, že jsem filmová 
plačka. Nestydím se za to. Nechám 
se dojmout často, a dělá mi to dobře. 
Je to taková očista. Třeba, když v 
pohádce Byl jednou jeden král podává 
babičce sůl. Nádherný Vlasta Burian. 
Nebo ve starém ruském filmu „Osud 
člověka“, který momentálně není  
v kurzu, nastoupí malý sirotek za hlavním 
představitelem do náklaďáku a vrhne 
se mu kolem krku, neboť uvěří, že je jeho 
děda. Oba předvedli naprosto geniální 
herecké výkony. Jeden zkušený, jeden 
bezprostřední.

Mým hlavním prostředkem, kterým 
tak rád komunikuji s divákem, je 

divadlo. Umění bezprostřední, a tudíž 
i velmi pomíjivé. Pokud není zazname-
náno, je to jen ta chvíle mezi divákem  
a námi, herci. Nedá se to vrátit jako 
nekonečné seriály po týdnu zpět, 
abychom snad, probůh, o něco nepři-
šli. A každý seriál je hloupý, abychom 
po deseti letech naznali, že proti tomu, 
co se vysílá dnes, to bylo neuvěřitelně 
geniální. A emoce tiše pospávají. 
Možná je nechceme. Anebo někdo 
nechce, aby byly. 

Manažeři divadel velmi správně tvrdí, 
že divák má v životě tolik problémů, 
že chce jen komedie. Tedy vese-
lohry, nejraději sem tam s nějakým 
zpěvem, případně s pohybem. 
Jsem rád, že jsem v divadle v tomto 
směru lehce osvíceným. Hrajeme 
mnohdy klasiku a dramaturgii, dnes 
vlastě odvážnou. Protože si opravdu 
myslím, že divák je rád, když prožívá 
příběh Maryši, Mistra a Markétky, 
Spalovače mrtvol... Prožijí něco.  
A ještě v bezprostředním kontaktu 
s hercem. Čechov, Shakespeare... 
Bez toho by mne to nebavilo. Bez 
toho blízkého kontaktu, a bez toho, 
abychom něco prožívali společně.  

JAK TO VIDÍ

Kde nepláčou oči,  
pláčou vnitřní orgány

Zeptali jsme se osobností z hereckého prostředí na to, zda si dovolí 
se naštvat, vztekat se, truchlit, a co na to říká jejich tělo. 

Norbert Lichý
český herec a hudebník

Se smíchem, s pláčem, se zvláštním 
strachem. Doufám, že je to očista.
Stejně jako vyjet na kraj republiky  
a vypnout, byť na dva, tři dny, mobil, 
internet, a zadívat se třeba na hvězdy. 

Nebo do očí té, která se dívá do těch 
vašich. Možná jsem nedodržel tak 
úplně téma. Tož tak.

Váš Norbert

Tuto mladou ženu s okouzlujícím úsměvem jste možná viděli v její  
první velké herecké roli v komedii Jiřího Vejdělka Poslední 
aristokratka, kde si zahrála jednu z hlavních rolí po boku velkých 
českých hereckých kolegů. Drobná, milá a komunikativní 
studentka herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se  
v následujícím sloupku zamyslela nad tématem. „Kde nepláčou 

oči, pláčou vnitřní orgány:“

Myslím, že je všem zřejmé, že dát 
průchod emocím je správně. Ale dovo-
líme si to? Dnes už to není takové faux 
pas, jako před několika lety, ale pořád 
to není úplně v pořádku. Uvedu kon-
krétní příklad. 

Na základní škole jsem měla kama-
rádku. Byly jsme si moc blízké, ačkoliv 
jsme byly naprosto odlišné. Já plakala 
pořád. Plakala jsem, když jsem se 
hádala, když jsem byla smutná, plakala 
jsem, když jsem se cítila provinile a někdy 
jsem pláčem doprovázela jen tak ve 
škole třeba i pozitivní emoce. Zkrátka 

jsem to neuměla udržet. Nemohla 
jsem si pomoct. Ale nikdy jsem neměla 
problém se zdravím. Nikdy jsem nebyla 
nijak vážně nemocná, dokonce jsem 
ani nikdy netrpěla depresemi, což je 
dnes u mých vrstevníků velmi běžné. 
Za to moje tehdejší spolužačka, byla 
to velká introvertka, ta nevyjadřovala 
žádné emoce, snad jen stud. Nejen 
že depresemi trpěla a hlavně pořád 
trpí, bývala ale také nejméně jednou 
měsíčně na týden nemocná. Jednou 
do školy nepřišla dokonce dva měsíce. 

Tedy dovolit si projevit emoce, je velmi 
důležité. Akorát se to stále nesetkává 
s dobrými reakcemi. Když se holka 
rozpláče, rozčílí, vybuchne, je automa-
ticky hysterka, je ukřičená a neumí se 
ovládat. Kluk zase pro změnu je zžen-
štilý, je slaboch a bůh ví co ještě. Ale 
my přeci opravdu víme, jací jsme. Proč 
by nám mělo záležet na názoru lidí, 
na kterých nám nezáleží. Nejdůležitější 
jsme přece my, a o sebe musíme 
pečovat. Vykašleme se na domněnky 
a odsuzovačné názory druhých  
a dovolme si poplakat!

Yvona Stolařová 
herečka
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POHÁDKA

Pohádka
           pro děti
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POHÁDKA

O autorce

Mgr. Terezie Dubinová PhD.

Hebraistka, kulturoložka, autorka 
knih na témata židovské a ženské 

spirituality. Věnuje se tématům 
tzv. nového paradigmatu, 

transformační celospolečenské 
změny a jejího tlaku na proměnu 
lidské zkušenosti tzv. normality ve 

prospěch celostního vnímání.

Pohádka
  pro dospělé
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TÉMATÉMA

Jak tak sleduji dnešní české táty, zdá se 
mi, že tradiční mužský kód sami v sobě 
pomalu přepisují. A sice tím, že jsou  
u porodu, berou si otcovskou dovole-
nou, chodí na semináře o výchově, 
vybírají školku a školu, chodí na školní 
aktivy a poskytují dětem i běžnou péči 
jako je třeba návštěva lékaře. Jejich styl 
výchovy je demokratický, takže fyzické 
tresty nevyužívají, často je i principiálně 
odmítají. 

Pochopitelně realita není černobílá  
a těžko lze jen podle chování dělit muže 
/ otce na tradiční a progresivní. Každý 
muž /otec má v sobě přesvědčení  
o své mužské identitě v určitém originál-
ním mixu. A tento mix se v něm navíc 
stále proměňuje a vyvíjí. Pod vlivem 
osobních zkušeností, rodiny, komunity, 
sociálního prostředí… a třeba, a to 
bych docela rád, i pod vlivem myšlenky 
jednoho amerického psychologa. 

Podle amerického kolegy je mužské přá-
telství svého druhu dovednost, kterou 
lze získat, třeba v mužské skupině. Jako 
český kolega s ním souhlasím, vedl jsem 
dost mužských skupin plné citů a přátel-
ství. Sdílím i názor, že právě ve společnosti 
mužů, kteří porušují zavedená pravidla, 
můžou klíčit pravidla nová: muž může 
dávat najevo city, mluvit o sobě, přiznat 
si, že druzí jsou pro něj důležití, může si 
přiznat limity, ustoupit, otevřít se…  

Ano, mužská skupina je dobrý začátek, 
ale muži mohou překračovat sebe 
sama i v jiných kontextech, třeba  
v tom rodinném. Jak se chová typický 
český otec? Tak, jak mu velí vyzkou-
šený mužský kód. V jeho rodičovství asi 
bude dominovat pevná ruka - a důraz 
na řád, odolnost, vůli. Jeho styl výchovy 
bude autoritativní a pravděpodobně  
v něm budou mít místo i fyzické tresty.  

Aby nedošlo k mýlce. Nemyslím si, že 
děti by neměly ctít určitý řád nebo roz-
víjet odolnost a vůli. Jen by je to jejich 
rodiče, zde tedy otcové, neměli učit 
z pozice síly. Spíš z pozice partnera. 
Tedy s vědomím, že i oni sami můžou 
dělat chyby, být pod vlivem emocí, ba 
dokonce zranitelní a potřební. 

Americký psycholog Robert Garfield 
označuje soubor pravidel mužského 
života jako mužský kód. Jeho tradiční 
verze říká, že opravdový muž drží city 
na uzdě, nemluví o sobě, zaměřuje se 
na nezávislost a soutěž, drží svou pozici 
a vždy se ovládá. Jenže tyto nároky 
způsobují mužům zdravotní, vztahové  
a sociální potíže. Mají také vliv na jejich 
duševní zdraví, například na skóre 
depresivity a sebevražednosti.     

Mužský kód se nedá snadno změnit 
– vždyť se předával a posiloval po 

staletí. Garfield nabízí, že jej může 
oslabit mužské přátelství. Ne krátké 

nebo účelové vztahy, ale dlouhé  
a osobní vazby s možností svěřit se, říct si  
o podporu, vyjádřit city.  Právě citová 
intimita je podle něj lékem na chlapác-
tví a neustálou sebekontrolu. 

Měl jsem tu možnost s Robertem 
Garfieldem osobně mluvit – u příležitosti 
vydání své knihy Mužský kód u nás totiž 
navštívil Českou republiku. Znal jsem 
ho ale už předtím, coby editor jeho 
knihy. Při osobních rozhovorech jsme se 
shodli, že mezi chováním amerických 
a českých mužů nejsou až tak velké 
rozdíly a také, že onen starý kód, podle 
kterého muži žijí, se drolí všude na světě. 

Martin Jára je psycholog, psychoterapeut a učitel psychoterapie. 
Specializuje se na Gestalt terapii, která zdůrazňuje schopnost být 
si vědom sám sebe, umění žít v přítomnosti a také si za oboje vzít 
odpovědnost. V roce 2006 založil spolu s přáteli Ligu otevřených 
mužů (LOM). Zde působil deset let jako ředitel, dnes se profiluje jako 
expert na podporu mužů v obtížných situacích – pracuje s mužskými 
klienty, tvoří pro ně kurzy, mluví a píše o nich v médiích. Jako jeden  
z hostů svými workshopy obohatí konferenci mezioborové 
spolupráce pro pomáhající profese Mezi námi 2020, která proběhne 
6. a 7. října, pod organizačním vedením spolku Naše rovnováha,  

na kterou jste srdečně zváni.

Americký psycholog, 

mužský kód a česká rodina

 PhDr. Martin Jára 

PhDr. Martin Jára
Psychoterapeut a učitel 

psychoterapie
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PŘEDSTAVUJEME

Společně za lepší 
dětství

 MgA. Kateřina Havelková 

Patron dětí je online charitativní projekt 
založený Nadací Sirius, který pomáhá 
rodinám s nezletilými dětmi se zdravot-
ním a sociálním znevýhodněním. Od 
svého vzniku v roce 2017 podpořil více 
než 3 000 dětských příběhů, na které se 
složilo přes 20 000 lidí částkou převyšu-
jící 38 miliónu Kč. 

Není nic krásnějšího, než vidět na 
dětské tváři úsměv. A není většího 
osobního naplnění než sledovat radost 

rodičů, jejichž děti se mohou i díky 
vašemu malému přičinění zdokonalo-
vat a zlepšovat ve svých schopnostech 
a dovednostech. V našem vystoupení 
vás seznámíme s principy naší pomoci, 
díky kterým se těšíme velké důvěře 
veřejnosti i dárců. Zjistíte, jak jedno-
duché je pomáhat s námi a jak málo  
k tomu stačí. 

V rámci konference Mezi námi 2020 je (nejen) pro rodiče připraven ,,pokec  
u kafe“ na téma Kde na to vzít se zástupci nadačních fondů, včetně Patrona dětí.
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Chceme zvyšovat počet rodin, jednot-
livců, kterým poskytujeme poradenství. 
Nyní je to cca 200 osob ročně.

Naše vize je vést poradnu nadále ve dvou 
liniích – poradenství a podpora, zázemí.

Co vše konkrétně poskytujete v odbor-
ném sociálním poradenství?

– Vyřizování příspěvku na péči, průkazů 
pro osoby se zdravotním postižením (TP, 
ZTP, ZTP/P),

– žádosti, přípravu na řízení a posuzo-
vání zdravotního stavu (jak se dobře 
připravit na řízení o příspěvku na péči 
nebo jeho zvýšení),

– sepisování námitek a odvolání proti 
úplnému nepřiznání nebo nepřiznání 
adekvátního stupně příspěvku na péči, 
průkazu ZTP,

– podávání informací o nárocích 
na pomůcky pro osoby se zdravot-
ním postižením, konzultace nabídek 
pomůcek, úhrad, nároků a jiných mož-
ností k získání pomůcek (z dávek pro 
OZP, úhrad VZP, nadací),

– informování o zdravotním a sociál-
ním pojištění pečujících, důchodovém 
pojištění pečujících osob,

– pomoc při vyřizování opatrovnic-
tví, svéprávnosti, invalidního důchodu 
Vašeho dítěte,

– zodpovíme i otázky týkající se asis-
tenta sociální péče, návazné služby  
a využití volného času, vyhledávání 
sociální služby, vzdělávání, lékařské 
péče a rehabilitace, pobytových zaří-
zení a odlehčovacích služeb. 

podpora a empatické přijetí pečujících 
rodin a osob se zdravotním postižením. 
Od svého vzniku se snažíme být nejen 
poradnou ve stylu otázka – odpověď, ale 
také zázemím a bezpečným prostorem, 
kde se lidé budou vracet. Sdílíme s nimi 
jejich starosti, ale i radosti a pokroky.

S jakými lidmi se hlavně setkáváte, 
komu konkrétně nabízíte pomoc?

Naší cílovou skupinou jsou osoby se zdra-
votním postižením a osoby o ně pečující, 
bez omezení věku. Rodinný průvodce se 
však specializuje především na pomoc 
rodinám, které pečují o dítě nebo 
mladého dospělého. Pokud se na nás 
obrátí s prosbou o pomoc či radu senior, 
tak ho samozřejmě neodmítneme.

Jaká je Vaše vize do budoucna? 

V průběhu času se záběr poradny rozší-
řil z Ostravy dále. Nyní funguje v celém 
Moravskoslezském kraji. Oslovují nás lidé 
i z jiných regionů, než jen z Ostravska. 
Na propagaci služby v celém Morav-
skoslezském kraji chceme dále 
intenzivně pracovat. Aby o nás věděli 
nejen lidé, kteří naši pomoc mohou 
využít, ale také ti, kteří s nimi přichá-
zejí do kontaktu a mohou je o našich 
službách informovat - lékaři, sociální 
pracovníci, učitelé, úředníci.  

Jak dlouho se Vaším oborem zabýváte?  

Ve službě Rodinný průvodce jsem začala 
pracovat po ukončení studia, v roce 
2006. S přestávkami na mateřskou dovo-
lenou tedy jde asi o 10 let aktivní práce. 

Co Vás vedlo k založení?

Nastupovala jsem v roce 2006 do 
služby, která měla za sebou necelý rok 
fungování. Vznikla v návaznosti na další 
sociální služby (osobní asistence OASA, 
odlehčovací služba RESPIT, sociálně 
aktivizační služba BRÁNA) jako součást 
tehdejšího projektu VÝZVA v Centru pro 

rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě. 
Služba Rodinný průvodce uzavřela 

čtyřlístek sociálních služeb na podporu 
a pomoc rodinám a osobám se zdra-
votním postižením. 

Co vše si můžeme představit pod 
projektem VÝZVA, který jste zmiňo-
vala? Čím vším se vyznačuje Rodinný 
průvodce? 

VÝZVA se 4 sociálními službami je sou-
částí Centra pro rodinu a sociální péči  
z. s., které je jedním z jeho dvou středisek 
(Středisko RODINA  a Středisko VÝZVA).

Rodinný průvodce je nejmladší z těchto 
služeb. Jeho funkcí je nejen odborné 
sociální poradenství – tedy praktické 
rady a pomoc, ale také provázení, 

Mgr. Pavla Hodinová je vedoucí služby Rodinný průvodce  
a sociální pracovník, narodila se 12. 4. 1979, je vdaná a má tři děti. 
Má dlouhodobou osobní zkušenost s péčí o dítě se zdravotním 
postižením (19letým synem). Vystudovala Ostravskou univerzitu, 
Filozofickou fakultu, obor sociální práce. Od roku 2006 pracuje  
v poradně pro osoby se zdravotním postižením Rodinný průvodce. 
Uvědomuje si, že zdravotní postižení dítěte vnáší do rodiny hodně 
starostí, obav, zklamání, ale také lásky, víry či pokory, a proto je 
ráda, že může být součástí pomoci a podpory těm, kteří žijí život  

s touto výzvou.

PŘEDSTAVUJEME

Centrum pro rodinu 
a sociální péči z. s. 

 Mgr. Pavla Hodinová 
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byli úspěšní. Na co mají v průběhu řízení 
právo, jaké lékařské zprávy předkládat  
a jak mají vypadat. Chceme, aby věděli, 
o co žádají a věděli, jak si své požadavky 
obhájit, aby měli argumenty. Prakticky 
jim pak pomáháme sepisovat odvo-
lání, námitky, stížnosti na průtahy v řízení.  
V případě potřeby je doprovázíme na 
úřady.

Často se také setkáváme s potřebou 
návazných sociálních služeb. Např. po 
ukončení školní docházky, kdy rodič 
pracuje a nemá kam dát dítě, není 
dostatečná kapacita nebo dostup-
nost osobní asistence či zařízení, které 
by dítě mohlo navštěvovat. Často se 
setkáváme s potřebou odlehčení pro 
pečující. Naprosto chybí odlehčo-
vací pobytové zařízení pro děti, které 
potřebují vysokou míru péče, ať už je to 
autismus, nebo potřeba nejen sociální, 
ale i zdravotní péče. 

Co je Vašim prvotním úkolem, když  
k Vám někdo zavítá? 

Ve většině případů k nám klient při-
chází s konkrétním dotazem, který pak 
společně řešíme. Prvotním úkolem je 
zorientovat se v jeho situaci, zjistit co 
všechno už absolvoval, co potřebuje 
a co my můžeme nabídnout. Stane se 
však, že přijde maminka, tatínek nebo 
člověk se zdravotním postižením, který 
nemá konkrétní dotaz a jen potřebuje 
s někým sdílet svou situaci, potřebuje 
si utřídit myšlenky. I z těchto konzul-
tací často vyvstane potřeba pomoci, 
člověk zjistí, že nemusí být na vše sám  
a může si říci o pomoc.

Schůzky probíhají buď osobně v naší 
kanceláři, nebo dle potřeby vyjíždíme 
také ke klientům. Jinak poskytujeme 

poradenství také elektronickou formou 
a po telefonu.

Pokud by měl někdo zájem k Vám 
zavítat a získat pomoc od Vás, co musí 
udělat? 

Kontaktovat nás telefonicky nebo 
e-mailem, a pak už záleží, zda se chce 
sejít osobně nebo stačí telefonická či 
elektronická forma komunikace. Vždy 
záleží na problematice, se kterou klient 
přichází a na jeho možnostech za námi 
přijet osobně, popřípadě na našich 
možnostech dojet za klientem.

Každé úterý (mimo července a srpna) 
od 13 do 16 hodin jsme v kanceláři 
služby ve Středisku VÝZVA v areálu na 
Syllabově 19 v Ostravě - Vítkovicích  
k dispozici i bez předchozího objednání. 

Schůzky nabízíme bez objednání také 
v Komunitním centru v Ostravě-Porubě, 
a to vždy 2. středu v měsíci od 14:00 do 
17:00 hodin.

Rozhovor vedla Adéla Ščuková

V těchto věcech se čas od času dějí 
změny, takže jedním z Vašich úkolů 
bude asi neustálé sledování aktualit  
a vzdělávání se, je to tak?

Ano, snažíme se naše služby rozšiřovat  
o poskytování informací. Pravidelně 
zasíláme na vyžádání klientům na 
e-mail aktuality ze života s postižením, 
týkající se legislativy, volného času, 
vzdělávání, nabídky sociálních a zdra-
votní služeb, apod. Nabízíme také 
možnost půjčit si knihy z naší knihovny, 
a to odborné knihy, beletrie, časo-
pisy s tematikou zdravotního postižení  
a péče.

Nabízíte ještě nějaké speciální služby, 
například pro rodiče?

Pečujícím rodičům nabízíme čas pro ně 
samotné. Pořádáme pravidelné tema-
tické setkávání pečujících.

Je to setkávání rodičů v našich prosto-
rách (1xměsíčně) nad tématy, které 
jim mohou pomoci získat informace, 
dovednosti, znalosti ke zvládání situací. 
Důležité je, že se mohou vzájemně 
sdílet a inspirovat.

Témata vycházejí z jejich potřeb. 
Oblíbená témata jsou i ta, které se 
vztahují k péči o zdraví samotných 
pečujících rodičů (relaxace, cvičení 
na záda, zdravé výživy, apod.) a dále 
velmi oblíbená jsou kreativní setkávání 
(výroba a dekorace Vánoc, Velikonoc, 
smaltování, drátování, apod.).

Jak taková setkání probíhají?

Setkávání probíhají vždy ve velmi uvol-
něné a přátelské atmosféře, při kávě, 

čaji a drobném občerstvení.

Většinu setkávání nyní organizujeme 
v rámci projektu Moravskoslezského 
kraje „Hrdinství, které není vidět“, nyní 
už probíhá třetí kolo, který nám umož-
ňuje čerpat finanční prostředky na 
lektory, pomůcky a závěrečný víken-
dový pobyt. Vyvrcholením projektu 
je víkendový pobyt pro rodiny s dětmi  
v některém z vybraných hotelů s pro-
gramem pro děti i rodiče. V rámci 
Hrdinství, které není vidět I., proběhl 
pobyt v Davidově mlýnu ve Starých 
Těchanovicích pro 10 rodin, v příštím 
roce na jaře se chystáme s rodinami do 
Jablunkova.

Uvedete konkrétní případ, kde jste 
pomohli?

Velkou radost mi v poslední době udělal 
případ dítěte s autismem (6 let), kde 
se na nás obrátila maminka, že mají 
1. stupeň příspěvku na péči, což bylo 
zcela neadekvátní. Po žádosti o zvýšení 
dostali 2. stupeň, a na odvolání se po 
důkladné přípravě podařilo dosáh-
nout na 4. stupeň příspěvku, což je 
vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte 
adekvátní. Maminka je cizinka, tady 
pracuje a žije již několik let, ale přesto si 
svými nároky nebyla jistá a ke vší smůle 
narazila na nevstřícné úředníky. S naší 
podporou a pomocí se podařilo získat 
příspěvek, další pomůcky a průkaz pro 
osobu se zdravotním postižením, což je 
adekvátní k velmi náročné péči o dítě  
s autismem.

S čím se nejvíce setkáváte? 

V poslední době se nám poradenství 
hodně ubírá směrem k příspěvku na péči, 
sepisování odvolání, námitek při nepřiznání 
příspěvku. Radíme lidem jak celý proces 
získání příspěvku na péči projít tak, aby Mgr. Pavla Hodinová 
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členům rodiny, svým koníčkům, cesto-
vání, práci, atd.

Odlehčovací pobytová služba je velmi 
drahá a tím i nedostupná pro většinu 
pečujících rodin. Navíc v okolí Třinecka 
jej žádná organizace neposkytuje.

Řešením této situace může být roz-
dělení kompetencí, a tím i nákladů.  
V tomto případě mezi spolek Nikdy nejsi 
sám a osoby pečující.  Osoby pečující 
(rodiče, rodinní příslušníci - neformální 
pečovatelé),  kteří chtějí této nabíd-
nuté pomoci využít, si musí zajistit jinou 
pečující osobu (formální péči), která 
se bude o jejich člena rodiny starat, 
a tím je na nějakou dobu zastoupí  
v pečování a takzvaně rodině odlehčí. 
Pro tento účel mohou využít tzv. asi-
stenčních služeb (nabízí je Charita, 
Slezská Diakonie, město Třinec). Péče 
se může různě kombinovat, mohou se 
do ní zapojit i dobrovolníci, členové širší 
rodiny, aj. 

Spolek Nikdy nejsi sám proto zajistil pro-
story k poskytování odlehčovací služby.  
Jde o byt velikosti 3+1, který je již plně 

vybaven potřebným nábytkem. K dis-
pozici jsou dvě polohovatelná lůžka  
a dvě běžné postele, bezbariérový 
vstup do budovy i bytu, či bezbarié-
rové sociální zařízení i plně vybavená 
kuchyň. Byt může být pronajat na dobu 
až tří týdnů. Cena činí 350 Kč za noc, při 
delším pronájmu se cena snižuje na 200 
Kč za noc, případně dle dohody. Více 
klientů je možno umístit do bytu jen po 
předchozím souhlasu všech zúčastně-
ných osob. Oplátkou je požadováno 
po klientech slušné chování, udržování 
čistoty, dodržování domovního řádu  
i vnitřního řádu bytu. Spolek se zavázal 
shánět finanční prostředky na nájem, 
na svá bedra bere také rezervaci pro-
storů a úklidové služby. 

Jak bylo v úvodu řečeno, spolek 
pořádá i tábory a různé jednodenní 
výlety, kdy mohou pečující osoby využít 
služeb, většinou stálých dobrovolníků, 
pečovatelů ke svým dětem. Už se 
stalo dobrou zkušeností, že od druhého 
táborového ročníku si rodiče přestali 
dělat starosti nad tím, jak pobyt bez 
nich děti zvládají a využívají tento čas 
pro bezstarostné cestování a k načer-
pání nových sil. 

redakčně upravila: Monika Matulová

Na Třinecku zapsaný spolek Nikdy nejsi 
sám působí již šestým rokem. Za tu 
dobu zorganizoval několik víkendových 
pobytů a  týdenních letních táborů pro 
děti a mládež s různými druhy postižení. 
Kromě pobytů organizují výlety, canis-
terapii, muzikoterapii, školení pro rodiče 
i širokou veřejnost na téma práce s han-
dicapovanými lidmi.

Novou aktivitou spolku Nikdy nejsi sám 
je otevření a zajištění chodu bytu, který 
je určen pro odlehčovací pobytovou 
službu. (Redakční poznámka: Cílem 

odlehčovací služby je umožnit peču-
jící fyzické osobě o osobu, která 

má sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, a o kterou je 
jinak pečováno v jejím přirozeném soci-
álním prostředí, nezbytný odpočinek. 
Odlehčovací služba má být v takovém 
rozsahu, aby pečující osoba znovu 
nabyla své síly.)

Dlouhodobá péče o člena rodiny 
je velmi záslužná práce, ale zároveň 
velmi, velmi vyčerpávající, zasahu-
jící do chodu a života celé rodiny.  
Z tohoto důvodu i sama rodina musí  
o sebe pečovat a mít prostor k načer-
pání nových sil do další dlouhodobé  
a nelehké práce. Rodina ale také musí 
utužovat své spolužití. Nezřídka rodiny 
pečují i o zdravé děti - sourozence, 
kterým je také potřeba věnovat čas 
a energii. I manželé musí a potřebují 
svůj vztah opečovávat, nemohou být 
pouze rodiči. Rodiče, pěstouni a další 
pečující osoby takto mohou získat 
prostor jen sami pro sebe, pro svůj part-
nerský život či pro věnování se dalším 

Na Třinecku zapsaný spolek Nikdy nejsi sám působí již šestým rokem. 
Za tu dobu zorganizoval několik víkendových pobytů a  týdenních 
letních táborů pro děti a mládež s různými druhy postižení. Kromě 
pobytů organizují výlety, canisterapii, muzikoterapii, školení pro 
rodiče i širokou veřejnost na téma práce s handicapovanými lidmi.

Nikdy nejsi sám, z.s.
 Renata Czaderová 

	 Lidická 795 | byt č. 91, | Třinec

	 Renata Czaderová 

	renataczader@seznam.cz

		 +420 / 776 792 397

		 https://www.nikdynejsisam.eu

	 Nikdy nejsi sám
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POZVÁNKA

Komunikovat  
a spolupracovat je umění 

Srdečně Vás zveme do krásné společnosti lidí naslouchajících  
a ochotných vědu, terapii, pedagogiku i své životy posouvat dále 

a kupředu.

Konference Mosty porozumění má jasný 
cíl - povzbudit a podpořit pedagogické 
pracovníky, kteří se snaží o porozumění 
dětí s autismem (obecný pojem pro 
poruchy autistického spektra) a jinými 
neurovývojovými poruchami (autismus 
obvykle nepřichází sám). Začínají si 
všímat skutečnosti, že každé dítě s auti-
smem je jiné a potřebuje individuální 
přístup. Neexistuje žádný univerzální 
návod či zázračná pilulka na vyléčení 
autismu. V žádném případě nezlehču-
jeme vysokou náročnost začleňování 
dětí s autismem do běžných škol. Právě 
naopak.

Konference dává prostor k zamyš-
lení a prohlubování znalostí o autismu  
a pochopení souvislostí, jak tato celo-
životní neurobiologická porucha,  
v jejímž důsledku se mozek dítěte vyvíjí 
a funguje odlišně od normy, zasa-
huje četné psychické funkce, a co to 
znamená pro praktický běžný život 
dítěte s autismem.

Konference Mosty porozumění umož-
ňuje pedagogickým pracovníkům 
setkání se zkušenými odborníky, kteří 

přijali pozvání a jsou otevřeni dotazům 
a odborné diskuzi. 

Jsme si vědomi, že reforma inkluziv-
ního vzdělávání si vyžaduje čas, odráží 
společenskou připravenost i nastavení 
každého z nás. Děti s autismem jsou 
však tady právě teď (!), stejně tak jako 
ostatní děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami i obavy jejich rodičů.  
V přátelské atmosféře přední odborníci 
z oblasti pedopsychiatrie, psychologie 
a speciální pedagogiky přiblíží celou 
řadu zajímavých poznatků o autistic-
kém myšlení a jeho specifikách. Věříme, 
že jejich celostní pohled i další úvahy 
Vám přinesou zajímavé podněty a inspi-
raci nejen pro pedagogickou praxi.

Příklady dobré pedagogické praxe 
a mezioborové spolupráce existují,  
a právě proto se těšíme na společné 
setkání s Vámi!

Za přípravný tým konference Mosty 
porozumění 

Mgr. Magdaléna Holubová
odborná koordinátorka
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Mezi námi

Konference je pro rodiče plně zdarma včetně občerstvení a kulturního programu.
V případě zájmu se prosím přihlašte na www.naserovnovaha.cz
nebo pište na mdt.rovnovaha@gmail.com. Těšíme se na Vás!

Záštitu nad konferencí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezkého kraje Jiří Navrátil, MBA.

6–7/10/2020 | Kulturní a společenské středisko „Střelnice”, Český Těšín

Rádi Vás uvidíme na celém programu, speciálně však doporučujeme:

Mezi nás
Pozvánka pro rodiče

Milí rodiče, zveme Vás na konferenci Mezi námi 2020.
Především pro Vás jsme připravili setkání se zástupci nadačních fondů
a workshopy Cestou pohádek a příběhů a Rodiče s dětmi v souladu.

Přĳďte se inspirovat, jak řešit běžné i méně obvyklé starosti dětí. Jak se domlouvat a na co se
zaměřit, ať jste spolu v souladu. My jsme odborníci na metody, ale pouze VY – rodiče jste

největšími odborníky na své děti. Teprve s Vámi má naše konference smysl.

Zpráva o stavu českých mužů a zejména otců v roce 2020 / PhDr. Martin Jára
6/10/2020, 13.30–14.15 hod.

Kde na to vzít aneb kafe se zástupci nadačních fondů Avast a Patron Dětí
6/10/2020, 15.15–16.45 hod.

Kulturní večer v Jazz klubu s divadlem ODVAZ a kapelou Botanyk
6/10/2020, od 18.30 hod.

Cestou pohádek a příběhů – zaměřeno na pečující (workshop pro rodiče)
7/10/2020, 13.30–14.45 hod.

Rodiče s dětmi v souladu (workshop zaměřený na hledání řešení)
7/10/2020, 15.15–16.45 hod.


